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LIJST VAN AFKORTINGEN 

Art. Artikel 

Handvest Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 

HvJ-EU Het Europese Hof van Justitie 

VRK Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind 

VRPH Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen 

met een handicap 

EVRM Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 

en de fundamentele vrijheden 

EU De Europese Unie 

VEU Verdrag betreffende de Europese Unie 

VWEU Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

VN Verenigde Naties 
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SAMENVATTING 

Van de 16 miljoen inwoners van Nederland heeft ongeveer 1 miljoen een handicap. De 
regering heeft beleidsmaatregelen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat zij zo veel mogelijk 
in de samenleving kunnen participeren en dat er op de specifieke behoeften van het kind 
afgestemd onderwijs beschikbaar is. Er bestaat geen speciaal juridisch kader voor de 
situatie van kinderen met een handicap en ook geen nationale strategie voor personen met 
een handicap, maar er zijn wel belangrijke juridische instrumenten voor kinderen en 
personen met een handicap aangenomen die ook op kinderen met een handicap van 
toepassing zijn, zoals de wet inzake personen met een handicap of chronische ziekte. 
Nederland heeft het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met 
een handicap ( VRPH) wel ondertekend maar nog niet geratificeerd. De regering heeft 
echter in haar regeerakkoord verklaard dat het VRPH zal worden geratificeerd. Nederland 
heeft het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind (VRK) wel 
geratificeerd, maar omdat het land een beperkt monistisch systeem kent, zijn alleen 
bepalingen van algemeen verbindende aard in de Nederlandse wetgeving opgenomen. 
Daarom zijn er lacunes in de toepassing van de rechten van kinderen en meer in het 
bijzonder van kinderen met een handicap in het juridisch kader en in de praktische 
uitvoering hiervan. 

In sommige gevallen wordt een recht of beginsel in de Nederlandse wetgeving rechtstreeks 
erkend, zoals het recht van non-discriminatie op grond van een handicap. In de meeste 
gevallen wordt een recht of beginsel echter niet formeel vastgelegd in het juridisch kader, 
maar wordt de juridische uitvoering hiervan gegarandeerd door middel van procedurele 
waarborgen, wettelijke voorschriften, informele erkenning van het recht in de 
jurisprudentie of rechtstreekse toepasbaarheid van de VRK-bepalingen. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor het recht op een gezinsleven, dat niet in de wetgeving is opgenomen 
maar waarop artikel 8 van het EVRM direct van toepassing is. Een ander voorbeeld is het 
recht op onderwijs: er is weliswaar geen sprake van erkenning van een recht, maar de  
staat is verplicht onderwijs te bieden en kinderen zijn leerplichtig. Bovendien moet in 
sommige gevallen op grond van specifieke waarborgen rekening worden gehouden met de 
belangen van het kind, zoals bij gezins- en jeugdzorgkwesties. Ook artikel 3 van het VRK 
wordt geacht rechtstreeks toepasselijk te zijn.  

Hoewel kinderen met een handicap in het algemeen bescherming genieten en hun rechten 
juridisch worden gewaarborgd, bestaan er in de praktijk problemen. Het non
discriminatierecht op grond van een handicap en het recht op behoorlijke voorzieningen 
worden wel gegarandeerd, maar alleen op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs en 
openbaar vervoer. Daarnaast zouden beleidsmakers meer aandacht moeten besteden aan 
andere gebieden, zoals de toegang tot openbare gebouwen. 

Het juridisch kader waarborgt dat kinderen met een handicap naar een speciale school met 
kleinere klassen en aangepast materiaal kunnen gaan of naar een reguliere school, dankzij 
een systeem met een persoonsgebonden budget, het zogenaamde "rugzakje". Kinderen 
met een ernstige en/of meervoudige handicap verblijven echter vaak in een instelling en 
krijgen helemaal geen onderwijs. Aangekondigde bezuinigingen en de goedkeuring door de 
senaat van de nieuwe Wet passend onderwijs hebben echter de vrees doen ontstaan dat 
kinderen met een handicap te maken zullen krijgen met discriminatie of problematische 
toegang tot het onderwijssysteem. 

De toegang tot de gezondheidszorg en bijstand voor kinderen met een handicap is 
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gewaarborgd en relatief goed georganiseerd. Ouders kunnen voor  een thuiswonend kind 
met een handicap een (financiële of materiële) vergoeding ontvangen. Gemeenten bieden 
ook verschillende soorten bijstand: financiële bijstand (in de vorm van een 
persoonsgebonden budget) of materiële bijstand (aanpassingen in huis). Toch is duidelijk 
dat kinderen met een handicap, en vooral kinderen die geestelijke gezondheidszorg nodig 
hebben, uiterst kwetsbaar zijn. Kinderen met psychische problemen die hun dagelijks leven 
verstoren, krijgen door gebrek aan financiële middelen geen adequate hulp. Er blijken 
bovendien weinig gegevens over de situatie van kinderen met een handicap beschikbaar te 
zijn.  

Er zijn enkele goede initiatieven en beste praktijken, bijvoorbeeld om de participatie van de 
kinderen mogelijk te maken of om bewustzijn over kinderrechten te creëren, en veel 
scholen hebben een beleid tegen pesten. Om de bijstand voor gezinnen met gehandicapte 
kinderen te coördineren is ook een systeem voor vroegtijdig ingrijpen in het leven 
geroepen, met inbegrip van een vroege diagnose en een individueel plan voor het kind en 
zijn/haar familie om te zorgen dat het kind zorg en onderwijs krijgt. 

In het algemeen kan worden gesteld dat kinderen met een handicap in Nederland bijstand 
en bescherming krijgen. Kinderen met een handicap hebben echter nog steeds te maken 
met belemmeringen die de volledige uitoefening van hun rechten in de weg staan. Kinderen 
met geestelijke en psychosociale handicaps zijn als bijzonder kwetsbaar geïdentificeerd en 
mogelijk zullen bezuinigingen gevolgen hebben voor de bijstand en het onderwijs voor 
kinderen met een handicap. Ten slotte heeft Nederland het VRPH nog niet geratificeerd, 
terwijl dit een belangrijke stap is in de bescherming van de rechten van kinderen met een 
handicap. 
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INLEIDING 

In december 2010 sloot de Europese Unie (EU) zich aan bij het Verdrag van de Verenigde 

Naties inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD). De EU erkende daarmee 

de problemen die personen met een handicap ondervinden bij het veiligstellen van hun 

rechten en onderstreepte dat EU-maatregelen op dit gebied een vaste plaats op de agenda 

van de Europese Unie en haar lidstaten verdienen.
 

Kinderen met een handicap zijn alleen al vanwege het feit dat het kinderen zijn kwetsbaar. 

Door hun handicap worden ze extra kwetsbaar. Om die reden verdienen ze specifieke
 
waarborgen en bescherming van de EU en haar lidstaten. 


Het belangrijkste juridisch kader voor EU-maatregelen op dit gebied is het EU-besluit tot
 
ratificering van het CRPD, de verplichting die de EU krachtens artikel 10 VWEU heeft tot
 
bestrijding van discriminatie op grond van een handicap en de EU-doelstelling van
 
bevordering van kinderrechten op grond van artikel 3 VEU. Dit kader biedt de EU een
 
unieke mogelijkheid om maatregelen te nemen voor verdere bescherming van de rechten 

van kinderen met een handicap en om wetgevings- of beleidsinitiatieven te ontwikkelen.
 
Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind (VRK) vormt een
 
andere basis voor maatregelen op dit gebied1. 


Dit landenrapport Nederland2 maakt deel uit van een uitgebreidere studie die bedoeld is om
 
het Europees Parlement een overzicht te verschaffen van de situatie van kinderen met een 

handicap in bepaalde geselecteerde lidstaten, met het oog op een beoordeling van de 

behoefte aan versterking van de rechten van deze kinderen in de EU door middel van EU
wetgeving. In dit project worden de bestaande wettelijke, institutionele en beleidskaders in 

18 lidstaten beoordeeld. In elk landenrapport wordt een analyse gegeven van de uitvoering
 
van internationale beginselen en rechten op grond van het CRPD en VRK om speciale 

kwesties bloot te leggen waarvoor verder beleid en wettelijke maatregelen op nationaal en
 
EU-niveau vereist zijn. De resultaten van de landenrapporten vormen tevens de basis voor 

de vergelijkende analyse in het rapport "Studie over het beleid van lidstaten inzake 

kinderen met een handicap". 


De voornaamste elementen uit het VRK en CRPD met betrekking tot kinderen met een
 
handicap zijn:
 

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


 het non-discriminatierecht;
 

 het rekening houden met de zich ontwikkelende vermogens van het kind;
 

 het recht op participatie/het recht om gehoord te worden;
 

 het recht op vrijwaring van geweld; 


 het recht op een gezinsleven;
 

 het recht op bijstand;
 

 het recht op onderwijs met inbegrip van inclusief onderwijs. 


1 Alle 27 lidstaten hebben het VRK geratificeerd en alle 27 lidstaten hebben het CRPD ondertekend (Finland, 

Ierland en Nederland hebben dit verdrag ondertekend maar nog niet geratificeerd). 

2 Dit rapport heeft alleen betrekking op Nederland (zonder BES-eilanden) en niet op de Caribische eilanden van
 
het Koninkrijk der Nederlanden.
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Gezien hun ratificatie van beide VN-verdragen zijn de lidstaten verplicht de nodige 
maatregelen te nemen om inachtneming van de voor ieder kind of iedere persoon met een 
handicap vastgelegde rechten binnen hun rechtsgebied te waarborgen. Lidstaten moeten 
passende maatregelen nemen om te zorgen dat kinderen beschermd worden tegen alle 
vormen van discriminatie of geweld, onder andere door het aannemen van alle relevante 
wettelijke, administratieve en andere maatregelen voor de uitoefening van die rechten. 
Bovendien moeten de rechten van kinderen met een handicap in al het beleid en alle 
programma's worden opgenomen, overeenkomstig artikel 4, lid 3 van het CRPD over het 
betrekken van personen met een handicap bij alle besluitvormingsprocessen.  

Vanwege de schaal van dit project en de beperkte beschikbaarheid van materiaal komen in 
deze studie niet alle kwesties die te maken hebben met de situatie van kinderen met een 
handicap, uitgebreid aan bod. Doel van de studie is niet zozeer een diepgaande analyse als 
wel een overzicht te geven van de situatie van de rechten van kinderen met een handicap 
in Nederland. Deze studie biedt een momentopname van enkele van de belangrijke 
problemen en belemmeringen waarmee kinderen met een handicap en hun familie te 
maken hebben, en een juridische analyse van de uitvoering van de belangrijkste door het 
VRK en CRPD erkende rechten en beginselen die relevant zijn voor de situatie van deze  
kinderen. Ook wordt gewezen op mogelijke oplossingen op nationaal en EU-niveau ter 
verbetering van hun situatie. 

Elk landenrapport is als volgt opgebouwd: Eerst wordt gekeken naar de situatie van 
kinderen met een handicap op nationaal niveau. Het nationaal juridisch en institutioneel 
kader ter bescherming van kinderen met een handicap wordt beschreven en de nationale 
uitvoering van in de VN-verdragen (VRK en CRPD) ontwikkelde beginselen en rechten wordt 
geanalyseerd. Daarna wordt gekeken naar specifieke, voor kinderen met een handicap 
relevante zaken, zoals kinderen als verdachte, genderkwesties, geweld en onderwijs. Ten 
slotte behandelt het rapport de bestaande mechanismen voor de uitvoering van het 
rechtskader, waarbij aandacht wordt besteed aan tekortkomingen, problemen, beste 
praktijken en aanbevelingen die in de literatuur zijn gevonden of via interviews met 
belanghebbenden naar voren zijn gekomen. 
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1. OVERZICHT VAN DE SITUATIE VAN KINDEREN MET EEN 
HANDICAP IN NEDERLAND EN VAN DE UITDAGINGEN 
VOOR HEN 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

 De nationale maatregelen zijn gericht op participatie in de samenleving en in het 
onderwijs. 

 De volgende tekortkomingen, problemen en uitdagingen zijn vastgesteld: 
bezuinigingen, moeilijke toegang tot het regulier onderwijs of, meer in het 
bijzonder, de invoering van de nieuwe wet passend onderwijs. 

1.1. Inleiding tot de situatie van kinderen met een handicap in Nederland 

De Nederlandse bevolking bestaat uit circa 16 miljoen mensen, en ongeveer één miljoen 
van die mensen heeft een handicap (6 %). Met haar beleid streeft de regering naar een 
zelfde mate van inclusie en participatie in de samenleving van personen met en zonder 
handicap. De regering biedt bijstand en hulp in en rond het huishouden. Deze bijstand 
wordt gewaarborgd door wetgeving, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning. 
Bovendien steunen gemeenten sportverenigingen en buurthuizen (voorzieningen) en 
organiseren dagactiviteiten voor personen met een handicap, zodat ze in het leven van de 
gemeenschap kunnen participeren. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 
chronische ziekte is aangenomen om ervoor te zorgen dat personen met een handicap 
bijstand en toegang tot zorg- en hulpdiensten krijgen. De bedoeling hiervan is dat personen 
met een handicap de mogelijkheid wordt geboden zelfstandig te leven en zo veel mogelijk 
in de samenleving te participeren. 

In de Nederlandse wetgeving wordt niet specifiek naar kinderen met een handicap 
verwezen noch worden er speciale rechten aan deze groep kinderen toegekend. 
Verschillende wetten zijn echter speciaal gericht op de situatie van personen, met inbegrip 
van kinderen, met een handicap en er zijn specifieke wetten en beleidsmaatregelen voor 
kinderen die ook op gehandicapte kinderen van toepassing zijn. Voor de bijstand aan 
personen met een handicap, met inbegrip van kinderen, is de belangrijkste wetgeving de 
Wet maatschappelijke ondersteuning en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, die 
beide betrekking hebben op sociale bijstand en gezondheidszorg. De Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten voorziet in een specifieke zorgverzekering voor personen die 
anders niet verzekerd zouden zijn of de premie voor de gezondheidszorg niet kunnen 
betalen, vooral als het gaat om een langdurige zorgbehoefte. De Wet maatschappelijke 
ondersteuning waarborgt dat personen met een handicap de nodige bijstand ontvangen om 
in de samenleving te kunnen participeren. Op het gebied van non-discriminatie zijn er 
verschillende Wetten gelijke behandeling (algemeen, gender en handicap, zie verder in 
sectie 3.1.2). Deze wetten waarborgen gelijke behandeling van personen met een handicap 
op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs en openbaar vervoer. Er is ook nog de Wet 
op de jeugdzorg, gericht op verwezenlijking van een samenhangend zorgsysteem op basis 
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van behoeften, die hulp en ondersteuning biedt aan jongeren en hun verzorgers bij alle 
zaken die met opgroeien te maken hebben. 

Er bestaan twee vormen van onderwijs, het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs 
voor kinderen met speciale behoeften. In het speciaal onderwijs zijn de klassen kleiner en 
werken de leerlingen met aangepast materiaal. Tot op heden kan een kind met een speciale 
behoefte (vanwege zijn/haar handicap) naar een reguliere school gaan met een 
persoonsgebonden budget (het zogenaamde "rugzakje"). Door dit persoonsgebonden 
budget kan de school voor de nodige aanpassingen zorgen, zodat het kind naar de reguliere 
school kan gaan. Zie verder in sectie 3.1.8 en 3.2.4. 

Verschillende organisaties bieden steun aan personen met een handicap. Deze organisaties 
zijn meestal gespecialiseerd in één gebied, en heel vaak in één specifieke handicap. Een 
van deze organisaties is MEE. Deze organisatie biedt gratis bijstand en hulp aan personen 
met een handicap. De organisatie geeft antwoord op vragen over onderwijs, ontwikkeling, 
leven in de samenleving, wetgeving en financiële kwesties. MEE streeft naar participatie 
van personen met een handicap. 

1.2.	 Bespreking van relevante punten en vaststelling van 
mogelijke tekortkomingen in de wetgeving 

Er bestaat weinig literatuur over de situatie van kinderen met een handicap. In de 
literatuur over kinderen wordt nauwelijks aandacht besteed aan kinderen met een handicap 
en in de literatuur over personen met een handicap worden nauwelijks zaken behandeld die 
speciaal voor kinderen van belang zijn. In dit literatuuroverzicht zijn daarom alleen 
verslagen van ngo's en instanties opgenomen. 

Onlangs is het onderwijs aan kinderen met een langdurige handicap onderwerp van 
discussie geweest. In het huidige systeem kunnen ouders zelf een school kiezen die het 
best aansluit bij de behoeften van het kind. Ze kunnen kiezen voor een speciale school of 
een reguliere school, met behulp van een persoonsgebonden budget. Vanaf de 
inwerkingtreding van de wet passend onderwijs verandert dit systeem en dit roept angst op 
voor negatieve gevolgen voor de toegang tot het onderwijs voor kinderen met een 
handicap. Zie voor verdere informatie over onderwijs en de nieuwe wet sectie 3.2.4. 

De Kinderombudsman en verschillende andere belanghebbenden hebben hun bezorgdheid 
geuit over de door de vorige regering aangekondigde bezuinigingen in de gezondheidszorg. 
In september 2012 zijn er verkiezingen gehouden, dus op dit moment is het nog 
onduidelijk of de nieuwe regering de aangekondigde bezuinigingen zal doorvoeren, en zo 
ja, wat de omvang hiervan zal zijn en welke specifieke gesubsidieerde gebieden getroffen 
zullen worden. De bezuinigingen zouden betrekking hebben op de gezondheidszorg voor 
personen met een chronische of langdurige ziekte, personen met een handicap en ouderen. 

Het Kinderrechtencollectief uitte zijn bezorgdheid over een specifieke groep kinderen met 
een handicap, namelijk de kinderen die onder de jeugdzorg of jeugdbescherming (zullen) 
vallen. Meer in het bijzonder, indien om welke reden dan ook is vastgesteld dat het voor 
een kind met een handicap onveilig is om thuis te wonen of in het geval dat een kind dat 
met justitie in aanraking is gekomen onder jeugdzorg valt en uit huis geplaatst kan worden. 
Bovendien maakt het collectief zich zorgen over het feit dat de politie of justitiële 
medewerkers kinderen met een lichte verstandelijke handicap net zo behandelen als 
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kinderen zonder handicap. In het Wetboek van Strafrecht wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen personen met en zonder handicap. 

Duidelijk is dat kinderen met een handicap en kinderen die geestelijke gezondheidszorg 
nodig hebben bijzonder kwetsbaar zijn. Door een gebrek aan financiële middelen om alle 
getroffen kinderen bij te staan, ontvangen naar schatting 120 000 van de 200 000 kinderen 
met psychische problemen die leiden tot verstoring van hun dagelijks leven, geen adequate 
hulp. De hulp is meestal gericht op problemen van tijdelijke aard, wat problematisch is voor 
kinderen met een ernstige chronische handicap. 

Het Kinderrechtencollectief wees erop dat hulpverleners niet goed weten hoe ze moeten 
omgaan met gevallen van seksueel misbruik van kinderen met een (lichte) geestelijke 
handicap en dat ze geen scholing krijgen op dit gebied. Er is een gebrek aan continuïteit in 
de hulp aan ouders en verschillende instanties bieden op verschillende momenten hulp. 

Een ander punt waar belanghebbenden op wijzen is dat de houding ten opzichte van 
kinderen met een handicap een belangrijke belemmering vormt voor hun integratie in de 
samenleving. Kinderen met een handicap hebben te maken met stigmatisering, onbegrip, 
negatieve reacties en vooroordelen. Hoewel er de laatste jaren is geprobeerd in de 
samenleving meer begrip te kweken voor personen met een handicap, moeten er verdere 
maatregelen worden genomen voor de integratie van kinderen met een handicap in het 
regulier onderwijs en het dagelijks leven. Dit kan bijvoorbeeld door het wegwerken van 
wachtlijsten voor diensten voor kinderen met een handicap of door het organiseren van 
voorlichtingscampagnes ter bevordering van hun integratie. 

Ten slotte heeft de Kinderombudsman er in zijn rapport op gewezen dat er weinig gegevens 
over kinderen met een handicap beschikbaar zijn. 
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2. OVERZICHT VAN HET JURIDISCH KADER IN NEDERLAND 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

 Nederland heeft een beperkt monistisch systeem. Dit betekent dat niet alle 
internationale overeenkomsten direct kunnen worden toegepast, maar alleen de 
algemeen bindende bepalingen, zoals artikel 23 van het VRK. Nederland heeft het 
VRK ondertekend en geratificeerd, maar het CRPD alleen ondertekend en (nog) niet 
geratificeerd. 

 Er is geen speciaal juridisch kader voor de situatie van kinderen met een handicap. 
Het juridisch kader met betrekking tot volwassenen met een handicap is echter ook 
van toepassing op kinderen, en wetten en beleidsmaatregelen voor kinderen zijn 
ook van toepassing op kinderen met een handicap. 

2.1.	 Algemeen overzicht van het nationaal juridisch en 
institutioneel kader 

Nederland is een land met continentaal recht. De Nederlandse Grondwet waarborgt de 
grondrechten, zoals het recht op onderwijs (artikel 23) en het non-discriminatierecht 
(artikel 1). 

Er zijn twee rechtsbronnen: wet in formele zin en wet in materiële zin. De wet in formele 
zin is de hoogste wet en wordt goedgekeurd door de Staten-Generaal3 van Nederland, de 
wetgevende macht. Een wet in materiële zin is algemeen bindend en kan worden 
aangenomen door de wetgevende macht of door (lokale) overheden. Het is een wet maar 
deze is van een andere aard en specifieker4. Indien de twee soorten wet met elkaar in strijd 
zijn, gaat de wet in formele zin boven de andere wet. 

Het Nederlandse systeem is gebaseerd op de scheiding der machten: de wetgevende 
(Staten-Generaal), uitvoerende (zoals de [lokale] overheid) en rechterlijke (verschillende 
soorten rechtbanken) macht. Anders dan in landen met een common law-stelsel, vormt 
jurisprudentie geen rechtsbron en hebben precedenten geen bindende werking. 

Nederland kent een beperkt monistisch systeem5. Krachtens de Nederlandse Grondwet 
(artikelen 93 en 94) en de jurisprudentie maken niet alle bepalingen van internationale 
verdragen automatisch deel uit van het Nederlandse rechtssysteem, maar alleen de 
algemeen bindende bepalingen. Dit betekent dat alleen de bepalingen waarvan in de 
jurisprudentie is vastgesteld dat ze een duidelijke norm stellen6 zonder dat hiervoor een 
nadere uitwerking vereist is, rechtstreeks ten uitvoer kunnen worden gelegd voor een 

De Staten-Generaal bestaat uit de Eerste Kamer (of de senaat) en de Tweede Kamer (de 
volksvertegenwoordigers). De twee Kamers vormen samen het parlement.
4 Zie bijvoorbeeld P.B. Cliteur, Nederlands recht, blz. 17. 
5 Monistisch systeem wil zeggen dat de door een land geratificeerde internationale overeenkomsten, zoals het VRK 
in Nederland, rechtstreeks van toepassing zijn in dit land en dat rechtbanken hier een beroep op kunnen doen. Zie 
bijvoorbeeld: C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel Recht, blz. 182. 
6 Zoals artikel 8 EVRM. 
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Nederlandse rechter. Andere bepalingen moeten in een nationale wet worden omgezet om 
van kracht te kunnen worden. Een Nederlandse rechtbank kan een wet niet rechtstreeks 
aan de Grondwet toetsen. De rechter kan echter wel aan internationale verdragen toetsen, 
mits de bepalingen algemeen bindend zijn of in het nationale recht zijn omgezet. Nederland 
heeft het VRK geratificeerd en daarom kunnen algemeen bindende bepalingen direct in 
Nederland worden toegepast. Niet alle bepalingen van het VRK worden als algemeen 
bindend en dus als direct toepasbaar beschouwd. Uit een studie van 2012 is gebleken dat 
Nederlandse rechters de bepalingen van het VRK meestal serieus nemen en geneigd zijn tot 
uitvoering hiervan. Ook werd hierin aangegeven dat er in steeds meer gevallen voor 
Nederlandse rechters een beroep wordt gedaan op VRK-bepalingen7. Nederland heeft het 
CRPD ondertekend, maar niet geratificeerd. Dit betekent dat het CRPD nog niet kan worden 
toegepast in Nederland. 

Er is geen Constitutioneel Hof in Nederland. Dit betekent dat een Nederlandse wet in de 
rechtbank niet als zodanig op zijn grondwettigheid kan worden getoetst. Bij het opstellen 
van een nieuwe wet geeft de Raad van State echter juridisch advies over de nieuwe wet en 
wordt de grondwettigheid gecontroleerd.  

Nederlandse rechtbanken zijn georganiseerd volgens een systeem met drie instanties: de 
rechtbank,  het gerechtshof en de Hoge Raad voor civiel en strafrecht of de Afdeling  
bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College 
van Beroep voor het bedrijfsleven voor het bestuursrecht. De rechters zijn in alle gevallen 
onafhankelijk.  

2.2.	 Specifiek juridisch en institutioneel kader voor kinderen met 
een handicap 

2.2.1.	 Juridisch kader 

In de Nederlandse wetgeving inzake personen met een handicap of chronische ziekte 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen volwassenen en kinderen. De wetgeving is 
zowel op volwassenen als op kinderen van toepassing8. De hieronder genoemde wetten 
hebben daarom niet speciaal betrekking op de situatie van kinderen met een handicap, 
maar op alle personen met een handicap. Het Nederlandse juridisch kader verwijst naar 
personen met een handicap (of gehandicapten) of met een chronische ziekte. De 
Nederlandse wetgeving heeft een tamelijk beperkt juridisch kader voor kinderen of meer in 
het bijzonder verzorgers, zoals de onderstaande Wet op de jeugdzorg. 

Wetgeving met betrekking tot personen met een handicap, met inbegrip van kinderen, is 
onder andere: 

	 Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte van 
2003. 
Deze wet verbiedt discriminatie op grond van een handicap of chronische ziekte, 
maar bevat geen specifieke bepalingen voor kinderen. Deze wet was aanvankelijk 

7 J. de Graaf, M. Limbeek, N. Bahadur en N. van der Meij, "De toepassing van het internationaal Verdrag inzake de 
rechten van het kind in de Nederlandse rechtspraak", beschikbaar op 
http://www.kinderrechten.nl/images/13/332.pdf (voor het laatst geraadpleegd op 17 januari 2013). 
8 Zie ook B. Tierolf en D. Oudenampsen, "Gehandicapte kinderen in Tel", Verwey-Joncker Instituut, blz. 11. Zie 
ook CRC (2007), 'Third periodic report on the Netherlands', CRC/C/NLD/3, blz. 33. 
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alleen van toepassing op werk, beroep en hoger onderwijs9. Later, werd het 
toepassingsgebied uitgebreid met het primair en secundair onderwijs en in mei 2012 
werd hier nog toegang tot het openbaar vervoer aan toegevoegd. In de wet zijn 
vereisten opgenomen met betrekking tot "doeltreffende aanpassingen", wat een 
vorm van behoorlijke voorzieningen is.10 Sectie 3.2 hierna bevat uitgebreidere 
informatie over deze wet en het concept "behoorlijke voorzieningen". 

	 Wet maatschappelijke ondersteuning van 2007. 
Deze wet is gericht op waarborging of verbetering van de participatie van alle 
burgers in de maatschappij11. In het bijzonder is het doel de zorg aan personen die 
veel en langdurige zorg nodig hebben, zoals personen met een handicap, te 
garanderen en betaalbaar te houden12. Met de bepalingen van de wet wordt steun 
gewaarborgd aan personen thuis, om zich in en rond het huis te verplaatsen, zich 
lokaal met een vervoermiddel te verplaatsen, andere mensen te ontmoeten en 
sociale contacten tot stand te brengen13. 

	 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 
Deze wet voorziet in een nationale verzekering voor langdurige zorg aan personen 
met een handicap, ouderen, personen met een chronische ziekte en anderen14. Een 
dergelijke verzekering wordt geboden aan iedere burger of werknemer die 
langdurige zorg nodig heeft, en dekt medische kosten die niet door de particuliere 
ziektekostenverzekering worden gedekt. De medische kosten moeten noodzakelijk 
en voor de begunstigde onbetaalbaar zijn15. 

Wetgeving met betrekking tot kinderen, met inbegrip van kinderen met een handicap, 
omvat: 

	 Wet op de jeugdzorg van 2005. 
Deze wet is gericht op de totstandbrenging van een samenhangende jeugdzorg op 
grond van behoeften16. In deze wet betekent jeugdzorg: ondersteuning en bijstand 
voor het kind en zijn verzorgers bij opvoedings-, onderwijs- of gedragsproblemen en 
kindermishandeling (artikel 1). Het gaat hierbij zowel om financiële als persoonlijke 
ondersteuning. Jeugdzorg kan worden aangevraagd door de ouders of het kind. Het 
kan in geval van kinderbescherming en/of jeugdreclassering ook verplicht zijn. 
Jeugdzorg valt onder de verantwoordelijkheid van provincies en gemeenten. 

2.2.2. Instellingen en autoriteiten 

De bevoegde autoriteiten belast met zaken betreffende personen, met inbegrip van 
kinderen, met een handicap zijn: 

	 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Dit ministerie zorgt, in samenwerking met ziektekostenverzekeraars, instellingen 

9 Zie Kamerstukken II, 28169, 2001-2001, nr. 3, blz. 1. 

10 Dit betekent dat de aanpassing het beoogde effect moet hebben en voldoet aan de eisen van de situatie. Zie 

Kamerstukken II, 28169, 2001-2002, nr. 3, blz. 25.
 
11 Zie Kamerstukken II, 30131, 2004-2005, nr. 3, blz. 3. 

12 Zie Kamerstukken II, 30131, 2004-2005, nr. 3, blz. 6. 

13 Zie artikel 4 Wet maatschappelijke ondersteuning.
 
14 Zie ook het derde periodieke rapport over Nederland van het VRK, CRC/C/NLD/3, 2007, blz. 46. 


 Zie de website van de Nederlandse regering, "Wet bijzondere ziektekosten', 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-wet-bijzondere-ziektekosten-awbz?ns_campaign=Thema
gezondheid en zorg&ro adgrp=Algemene wet bijzondere ziektekosten AWBZ&ns mchannel=sea&ns source=g 
oogle&ns linkname=%2Bawbz&ns fee=0.00&gclid=CM380MLzgrMCFePHtAode1oA8w (voor het laatst 
geraadpleegd op 15.10.12).
16 Zie Kamerstukken II, 28168, 2001-2002, nr. 3, blz. 7. 
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voor gezondheidszorg en patiëntenorganisaties dat mensen voldoende diensten en 
uitkeringen ontvangen en keuzes kunnen maken wat betreft die uitkeringen. 
Versterking van de sociale infrastructuur is ook een taak van dit ministerie17. 

	 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Een taak van dit ministerie is ervoor te zorgen dat iedereen goed onderwijs krijgt, 
verantwoordelijkheid kan dragen en onafhankelijk kan zijn18. 

	 Onderwijsinspectie 
De Nederlandse onderwijsinspectie is verantwoordelijk voor de inspectie van en het 
toezicht op het Nederlandse onderwijssysteem19. De Inspectie is een afdeling van 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

	 De zorg waarin de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten voorzien, wordt geboden door de gemeenten. De 
meeste gemeenten hebben een speciale afdeling voor de uitvoering van de 
desbetreffende taken. 

	 Inspectie Jeugdzorg 
Deze instantie controleert de kwaliteit van de jeugdzorg20. Dit is een afdeling van 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

	 Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Deze inspectie controleert en houdt toezicht op de gezondheidszorg, in het bijzonder 
de manier waarop de zorg georganiseerd is en de kwaliteit van de geboden zorg21. 
Dit is een afdeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

	 Kinderombudsman (De Kinderombudsman) 
De Kinderombudsman houdt toezicht op inachtneming van de kinderrechten door 
openbare instanties, maar ook door onderwijsinstellingen en in de kinderopvang, 
jeugdzorg en gezondheidszorg. De Kinderombudsman adviseert het parlement en 
andere organisaties en bevordert het bewustzijn op het gebied van de 
kinderrechten. De Kinderombudsman functioneert als contactpunt voor het VRK22. 
Hij maakt deel uit van de dienst van de Nationale Ombudsman, die een Hoog 
College van Staat is. De ombudsman is een onafhankelijke instantie met een 
wettelijke basis in de Nederlandse Grondwet (artikel 78a). 

	 College voor de Rechten van de Mens Het College voor de Rechten van de Mens 
is op 2 oktober 2012 van start gegaan. De voormalige Commissie Gelijke 
Behandeling is in deze nieuwe instelling opgenomen. Doel van deze instelling is de 
bescherming en waarborging van de mensenrechten in Nederland in de praktijk, de 
wet en het beleid. Het werk van de instelling is nog niet gericht op de situatie van 
kinderen met een handicap. Dit zou in de toekomst echter nog kunnen veranderen, 
omdat deze instelling nog maar korte tijd actief is. Momenteel staan hier ouderen, 
migratie en toegang tot werk centraal23. Deze instelling is een zelfstandig 
bestuursorgaan. 

17 Website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, beschikbaar op: 

http://www.government.nl/ministries/vws (voor het laatst geraadpleegd op 15.10.12).
 
18 Website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar op
 
http://www.government.nl/ministries/ocw (voor het laatst geraadpleegd op 15.10.12).
 
19 Website van de Nederlandse Onderwijsinspectie, beschikbaar op: http://www.onderwijsinspectie.nl/english
 
(voor het laatst geraadpleegd op 15.10.12).

20 Zie de website van het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap "Diensten en instellingen" 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/diensten-en-instellingen (voor het laatst geraadpleegd op 15.10.12).
 
21 Ibidem. 

22 Website van de Kinderombudsman http://www.dekinderombudsman.nl/ (voor het laatst geraadpleegd op
 
15.10.12). 

23 Website van het College voor de Rechten van de Mens: http://www.mensenrechten.nl (voor het laatst
 
geraadpleegd op 15.10.12).
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2.2.3. Definities 

In de Nederlandse wetgeving is geen definitie van de term "handicap" opgenomen. 
Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet waarin het non-discriminatierecht is vastgelegd, 
verwijst niet naar het hebben van een handicap als een van de mogelijke gronden voor 
discriminatie. 

In de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte van 2003 wordt 
ook geen definitie van "handicap" of "chronische ziekte" gegeven24. Toen de wet werd 
opgesteld, werd een definitie wenselijk noch noodzakelijk geacht25. 

In het Nederlandse Burgerlijk Wetboek wordt een definitie van de term "minderjarig" 
gegeven. Een minderjarige is volgens die definitie een persoon die de leeftijd van 18 jaar 
nog niet heeft bereikt, die ongehuwd is, niet als partner is geregistreerd en niet 
meerderjarig is verklaard26. 

In de Wet op de Jeugdzorg, is een jeugdige een persoon die nog niet de 
meerderjarigheidsleeftijd heeft bereikt27. 

In het algemeen worden kinderen die een onwettige handeling verrichten als ze jonger dan 
12 jaar zijn, niet vervolgd. Kinderen die tussen 12 en 18 jaar oud zijn en een onwettige 
handeling verrichten, worden behandeld volgens de bepalingen van het jeugdstrafrecht. 

24 In de praktijk lijkt dit geen probleem  te zijn. Het College voor de Rechten van de Mens onderzoekt bij
 
voorgelegde gevallen of er al dan niet sprake is van een handicap of chronische ziekte, maar in de meeste
 
gevallen bestaat hier geen onenigheid over. 

25 Zie Kamerstukken II, 28169, 2001-2001, nr. 3, blz. 9 en 24.
 
26 Zie artikel 1:233 van het Burgerlijk Wetboek.
 
27 Zie artikel 1 van de Wet op de jeugdzorg.
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3. BEOORDELING VAN HET JURIDISCH KADER EN DE 
UITVOERING HIERVAN 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

 De uitvoering van de rechten en beginselen van het VRK en CRPD is afgezien van 
enkele tekortkomingen bevredigend. Enkele bepalingen van het VRK zijn niet 
volledig uitgevoerd en de bepalingen van het CRPD hebben geen enkele wettelijke 
status zolang het CRPD niet geratificeerd is. Er wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen kinderen met en zonder handicap en er is weinig bescherming voor kinderen 
met een handicap. 

 Dat rekening wordt gehouden met het belang van het kind wordt punctueel maar 
niet systematisch geëist. Het non-discriminatierecht op grond van een handicap 
wordt gegarandeerd en er zijn vereisten met betrekking tot behoorlijke 
voorzieningen; het toepassingsgebied hiervoor is echter beperkt. Er wordt niet 
expliciet verwezen naar het respecteren van de zich ontwikkelende vermogens van 
het kind, maar er bestaan wel enkele duidelijke garanties op dit gebied, zoals voor 
gezondheidsbehandelingen. Er is geen algemeen recht voor het kind om gehoord te 
worden en te participeren, maar er zijn waarborgen voor het recht van het kind om 
gehoord te worden in gerechtelijke procedures (familie- en strafzaken) en in de 
jeugdzorg. In de Nederlandse wetgeving wordt nergens het recht op een 
gezinsleven erkend, maar voor een Nederlandse rechter kan wel een beroep worden 
gedaan op het EVRM. Bescherming van kinderen tegen geweld wordt gegarandeerd, 
maar kindermishandeling blijkt in de praktijk een probleem te zijn, vooral als  het  
kinderen in instellingen betreft. Het recht op bijstand is gewaarborgd, met inbegrip 
van een systeem voor vroegtijdig ingrijpen. Geplande bezuinigingen zullen echter 
naar verwachting grote gevolgen hebben. Ten slotte wordt het recht op onderwijs in 
het juridisch kader niet erkend, hoewel er een leerplicht bestaat voor alle kinderen 
(behalve voor kinderen die een vrijstelling hebben). Er bestaan regelingen om 
ervoor te zorgen dat kinderen met een handicap naar school kunnen gaan – dit kan 
een speciale of een reguliere school zijn – maar bezuinigingen en de nieuwe wet 
passend onderwijs zouden gevolgen kunnen hebben voor de steun die kinderen 
krijgen als ze naar een reguliere school gaan. 

 Het onderwijs aan kinderen met een handicap is een belangrijk punt van zorg. De 
meeste kinderen met een handicap die in een instelling verblijven, krijgen geen 
enkele vorm van onderwijs. Een nieuwe wet "passend onderwijs" zal een budget 
opheffen dat bedoeld was voor steun aan kinderen met een handicap om naar een 
reguliere school te kunnen gaan. 
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Landenrapport Nederland voor de studie over het beleid van lidstaten inzake kinderen met een handicap 

3.1. Uitvoering van de bepalingen van het CRPD en VRK 

3.1.1. Belang van het kind (art. 3 VRK; art. 7 CRPD) 

In de Nederlandse Grondwet wordt niet naar de rechten van het kind in het algemeen 
verwezen noch staat hierin dat bij alle besluiten die kinderen raken, rekening moet worden 
gehouden met het belang van het kind. Toch omvat het Nederlands juridisch kader enkele 
bepalingen die naar het belang van het kind verwijzen. Deze bepalingen behoren vooral tot 
het terrein van het familierecht. Er moet rekening worden gehouden met het belang van 
het kind bij scheiding en als ouders uit elkaar gaan of bij adoptie28. Dit is om te voorkomen 
dat kinderen slachtoffer worden van geschillen tussen de ouders. 

Ook in de jeugdzorg is het beginsel van inachtneming van het belang van het kind 
vastgelegd. Besluiten en maatregelen van Bureau Jeugdzorg, dat deel uitmaakt van de 
Raad voor de Kinderbescherming, moeten op basis van dit beginsel worden genomen29. 
Ook kinderrechters moeten bij hun besluiten rekening houden met het belang van het 
kind30. 

Artikel 3 VRK dat voorziet in het beginsel dat het belang van het kind bij alle maatregelen 
met betrekking tot kinderen voorop dient te staan, wordt geacht rechtstreeks in Nederland 
toepasselijk te zijn, overeenkomstig het beginsel van internationaal recht van het 
monistische systeem (zie sectie 2.1). In een studie waarin jurisprudentie van Nederlandse 
rechtbanken tussen 2002 en 2010 wordt geanalyseerd, is erop gewezen dat artikel 3 VRK 
een belangrijke rol speelt in de jurisprudentie. Met 176 zaken die betrekking hebben op 
personen-, familie- en civiele jeugdzaken, is dit artikel in de onderzochte zaken de meest 
relevante bepaling van het verdrag. Vaak wordt artikel 3 in combinatie met andere 
bepalingen van het VRK (96 zaken) aangehaald en soms wordt alleen dit artikel aangehaald 
(80 zaken). De rechtstreekse werking van artikel 3 is zowel uitdrukkelijk als niet 
uitdrukkelijk in de rechtszaken besproken. In een aantal zaken wordt artikel 3 rechtstreeks 
door de rechter toegepast om een nationale bepaling buiten toepassing te laten of wanneer 
een nationale bepaling met het VRK in strijd is31. Het beginsel van het belang van het kind 
wordt derhalve punctueel, maar niet systematisch in de rechtbanken toegepast. 

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

Het juridisch kader voor non-discriminatie is in Nederland tamelijk uitgebreid. In artikel 1 
van de Grondwet wordt discriminatie verboden. Dat luidt als volgt: "Allen die zich in 
Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens 
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan 
ook, is niet toegestaan." 

Een handicap als grond voor discriminatie is niet in deze bepaling opgenomen, maar in een 
afzonderlijke wet vastgelegd, de Wet gelijke behandeling (op grond van handicap of 
chronische ziekte). Het toepassingsgebied van deze wet is, zoals boven vermeld, beperkt 
tot de terreinen werkgelegenheid, onderwijs en openbaar vervoer. In alle gevallen 

28 Artikelen 1:251a en 253a van het Burgerlijk Wetboek. 

29 Artikel 1:263a van het Burgerlijk Wetboek. 

30 Artikel 1:263a van het Burgerlijk Wetboek. 

31 J. de Graaf, M. Limbeek, N. Bahadur en N. van der Meij, "De toepassing van het internationaal Verdrag inzake
 
de rechten van het kind in de Nederlandse rechtspraak", beschikbaar op
 
http://www.kinderrechten.nl/images/13/332.pdf (voor het laatst geraadpleegd op 17 januari 2013), blz. 11-12. 
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Beleidsondersteunende afdeling C: rechten van de burger en constitutionele zaken 

van discriminatie wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte discriminatie. 
Beide vormen van discriminatie zijn verboden en in sommige gevallen worden zelfs 
strafrechtelijke sancties opgelegd. Er is sprake van directe discriminatie indien een 
persoon op een andere wijze wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie 
wordt of zou worden behandeld op grond van zijn of haar godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksualiteit, burgerlijke 
staat of handicap32. Er is sprake van indirecte discriminatie indien een ogenschijnlijk 
neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen met een bepaalde godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of 
homoseksualiteit, burgerlijke staat of handicap in vergelijking met andere personen 
bijzonder treft33. Het verbod op onderscheid (directe discriminatie) en indirecte 
discriminatie geldt niet indien het onderscheid noodzakelijk is ter bescherming van de 
veiligheid en de gezondheid, of dat onderscheid objectief gerechtvaardigd wordt door een 
legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn34. 

Het toepassingsgebied van artikel 2 VRK, waarin het non-discriminatierecht op grond van 
leeftijd en handicap is vastgelegd, is niet beperkt. Van dit artikel kan ook worden gezegd 
dat het rechtstreeks toepasselijk is in Nederland en dat er voor de rechter een beroep op 
kan worden gedaan35. 

In artikel 2 van de Wet gelijke behandeling (op grond van handicap of chronische ziekte) is 
vastgelegd dat er "doeltreffende aanpassingen" moeten worden verricht en dat er dus 
een vorm van behoorlijke voorzieningen36, moet worden geboden, tenzij dit een 
onevenredige belasting vormt voor degene die deze aanpassingen moet creëren. Bovendien 
zou het "rugzakje" kunnen worden gezien als een behoorlijke voorziening in de zin van het 
CRPD (zie verder sectie 3.1.8)37. Omdat het toepassingsgebied van de wet echter beperkt 
is tot het terrein van werkgelegenheid, onderwijs en openbaar vervoer, ontbreekt er in het 
juridisch kader een algemene wettelijke verplichting tot het creëren van behoorlijke 
voorzieningen in alle sectoren. 

Het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens is de bevoegde instantie voor de 
behandeling van klachten over schending van de Wet gelijke behandeling op grond van 
handicap. 

Voor discriminatie kunnen strafrechtelijke sancties worden opgelegd. Dit is het geval 
wanneer iemand in het openbaar iets zegt of schrijft wat discriminerend of beledigend is 

32 Zie artikel 1 sub b van de Wet gelijke behandeling (op grond van handicap of chronische ziekte) en artikel 1 sub 
b van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
33 Zie artikel 1 sub c van de Wet gelijke behandeling (op grond van handicap of chronische ziekte) en artikel 1 sub 
c van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
34 Artikel 3 van de Wet gelijke behandeling (op grond van handicap of chronische ziekte). 
35 Er is voor een Nederlandse rechter een beroep gedaan op artikel 2, maar in deze studie is geen jurisprudentie 
vastgesteld waarin een beroep is gedaan op artikel 2 vanwege discriminatie op grond van een handicap.  Zie J. de 
Graaf, M. Limbeek, N. Bahadur en N. van der Meij, "De toepassing van het internationaal Verdrag inzake de 
rechten van het kind in de Nederlandse rechtspraak", beschikbaar op 
http://www.kinderrechten.nl/images/13/332.pdf (voor het laatst geraadpleegd op 17 januari 2013). 
36 Voor het recht op non-discriminatie zijn behoorlijke voorzieningen vereist in die zin dat "waar nodig in een 
bepaald geval de nodige en gepaste wijzigingen en aanpassingen [moeten worden verricht] zonder dat dit een 
onevenredige belasting vormt, om ervoor te zorgen dat personen met een handicap in gelijke mate als anderen 
alle mensenrechten en fundamentele grondrechten kunnen genieten en uitoefenen" (artikel 2 CRPD). De 
toepassing van het non-discriminatierecht "betekent niet 'gelijke behandeling'", want hiervoor kan vereist zijn dat 
"er speciale maatregelen worden genomen om omstandigheden die leiden tot discriminatie (ten dele) weg te 
nemen".  
37 Coalitie voor Inclusie, "Stand van zaken en aanbevelingen voor de implementatie van het VN-Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap", 2010, beschikbaar op http://www.perspectief.org/documenten/VN
Verdrag-Rapport-eindversie.pdf (voor het laatst geraadpleegd op 17 januari 2013), blz. 27. 
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voor een bepaalde groep, zoals personen met een handicap38. Ook aanzet tot haat tegen of 
discriminatie van mensen op grond van een lichamelijke, psychische of verstandelijke 
handicap, kan worden bestraft met een geldboete of gevangenisstraf van ten hoogste een 
jaar39. 

3.1.3.	 De zich ontwikkelende vermogens van het kind40 (art. 5 VRK en art. 3 
CRPD) 

Het concept van het respecteren van de zich ontwikkelende vermogens van kinderen met 
een handicap is niet uitdrukkelijk in de Nederlandse wetgeving opgenomen. Dit beginsel 
komt wel indirect aan de orde via de bepalingen over het recht van kinderen om hun 
mening te uiten, waar in onderstaande sectie 3.1.4. naar wordt verwezen. 

Bovendien hebben ouders krachtens de Nederlandse wetgeving de plicht hun kinderen te 
verzorgen en ze op te voeden, onder andere door te zorgen voor hun geestelijk en 
lichamelijk welzijn en door de ontwikkeling van hun persoonlijkheid te bevorderen41. In zijn 
eerste rapport voor het VRK-Comité heeft Nederland bevestigd dat het concept van de zich 
ontwikkelende vermogens is opgenomen in het Nederlands recht in de context van 
ouderlijk gezag en toezicht42. 

Bij de toestemming voor het verrichten van een medische behandeling krijgen kinderen 
naarmate ze ouder worden geleidelijk meer te zeggen. Voor kinderen tot 12 jaar nemen de 
ouders de beslissing namens hen. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar is de toestemming 
van beide ouders en het kind vereist. Als de ouders toestemming weigeren te geven, kan 
de medisch behandelaar de behandeling echter wel verrichten als het kind erop aandringt. 
Indien de ouders toestemming voor de behandeling geven, kan een kind van tussen 12 en 
16 jaar dat in staat is zijn of haar eigen belang naar behoren in te schatten, de behandeling 
weigeren. Dan mag de medisch behandelaar de behandeling niet uitvoeren. Voor de 
behandeling van kinderen van 16 jaar en ouder is toestemming van henzelf vereist43. 

In het algemeen is het doel op onderwijsgebied de ondersteuning van de leerlingen bij een 
ononderbroken ontwikkelingsproces dat wordt afgestemd op de voortgang in hun 
ontwikkeling44. 

Ten slotte kan een minderjarige op grond van het Burgerlijk Wetboek verschillende 
rechtshandelingen verrichten, mits hij of zij hiervoor toestemming van zijn of haar 
wettelijke vertegenwoordiger heeft45. 

38 Zie de artikelen 137c-137f en 429 quarter van het Wetboek van Strafrecht.
 
39 Artikel 137d van het Wetboek van Strafrecht.
 
40 Bij het concept van de zich ontwikkelende vermogens van het kind wordt ervan uitgegaan dat kinderen, 

naarmate ze meer vaardigheden aanleren en ervaringen opdoen, minder begeleiding nodig hebben en meer
 
verantwoordelijkheid aankunnen bij beslissingen die van invloed zijn op hun leven. In het licht van het VRK houdt
 
het concept van de zich ontwikkelende vermogens van het kind in dat de ouders (of wettelijke
 
vertegenwoordigers) het recht moeten hebben, op een manier die past bij de zich ontwikkelende vermogens van
 
het kind, het kind te begeleiden bij de uitoefening van zijn of haar rechten.  Zie voor meer  informatie over dit 
  
concept het verslag "Studie over het beleid van lidstaten inzake kinderen met een handicap".

41 Artikel 1:247 van het Burgerlijk Wetboek. 

42 Committee on the Rights of the Child, Initial report of the Netherlands, 1997, beschikbaar op
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (voor het laatst geraadpleegd op 18.01.2013), blz. 34-35. 

43 Zie Gerison Lansdown, 'Every child's right to be hear', UNICEF en Save the Children, 2011, beschikbaar op
 
http://www.unicef.org/adolescence/files/Every_Childs_Right_to_be_Heard.pdf (voor het laatst geraadpleegd op
 
26.02.13), blz. 96 en Committee on the Rights of the Child, Second report of the Netherlands, 2002, blz. 14. 

44 Artikel 8 van de Wet primair onderwijs van 2 juli 1981.
 
45 Artikel 1:243 van het Burgerlijk Wetboek. 
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3.1.4.	 Het recht op participatie /om gehoord te worden (art. 12 CRC; artikelen 
7 en 30 CRPD) 

De Grondwet garandeert een algemeen recht op vrijheid van meningsuiting voor iedereen. 
Dit recht is volgens het Nederlandse rapport voor het VRK-Comité ook van toepassing op 
kinderen46. Daarbij zijn het recht van kinderen op vrijheid van meningsuiting en hun recht 
om gehoord te worden in sommige gevallen gewaarborgd. Kinderen hebben een 
informeel recht om door de rechter gehoord te worden in voogdijzaken47. Dit informele 
recht is neergelegd in de jurisprudentie van de Hoge Raad, maar wordt niet uitdrukkelijk in 
de wetgeving erkend. De Hoge Raad heeft zijn besluit gebaseerd op de interpretatie van 
Kamerstukken48. In familiezaken in het algemeen zullen rechters kinderen van 12 jaar en 
ouder in de gelegenheid stellen om hun mening te geven over zaken die hen treffen, met 
uitzondering van zaken met betrekking tot levensonderhoud, waarbij alleen kinderen van 
16 jaar en ouder hun mening mogen geven. Kinderen die jonger dan 12 jaar zijn (of jonger 
dan 16 jaar bij levensonderhoudzaken) kunnen in sommige gevallen hun mening geven op 
een door de rechter bepaalde manier. In zaken met betrekking tot het dragen van 
verantwoordelijkheid na een scheiding, omgangsregelingen en informatie- en 
raadplegingsregelingen kan bijvoorbeeld de rechter, indien hij of zij meent dat een kind van 
12 jaar of ouder dit wenst, het kind horen. Ook kan een kind dat jonger is dan 12 jaar 
worden gehoord, indien het in staat wordt geacht om naar behoren zijn of haar belang in te 
schatten49. 

In strafprocedures kunnen slachtoffers van een misdrijf gebruikmaken van het 
spreekrecht50. Op grond van dit spreekrecht hebben slachtoffers het recht te vertellen 
welke gevolgen het misdrijf voor hen heeft. De ouders van een kind dat slachtoffer is, 
kunnen van het spreekrecht gebruikmaken, evenals kinderen die ouder zijn dan 12 jaar. 
Voor kinderen onder 12 jaar kan de wettelijke vertegenwoordiger gebruikmaken van het 
spreekrecht, tenzij dit in strijd is met het belang van het kind. Daarbij kunnen kinderen die 
jonger zijn dan 12 jaar, ook van het spreekrecht gebruikmaken, indien ze geacht worden 
naar behoren hun belangen te kunnen inschatten51. Indien een kind van een misdrijf wordt 
verdacht, kan de rechter geen besluit nemen voordat de verdachte is gehoord52. 

In zaken in verband met jeugdzorg, heeft het kind het recht zijn of haar mening te geven. 
Voordat door de directeur van een instelling voor jeugdzorg of de kinderrechter een 
belangrijk besluit wordt genomen, krijgt het kind de gelegenheid om gehoord te worden53. 
In overige gevallen worden kinderen nauwelijks in de gelegenheid gesteld om te 
participeren54. 

In het onderwijs hebben veel scholen participatieprogramma's. De participatieprogramma's 

46 Artikel 7 van de Nederlandse Grondwet. Committee on the Rights of the Child, Second periodic report of the 
Netherlands, 2002, beschikbaar op http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (voor het laatst 
geraadpleegd op 18 januari 2013), blz. 12. 
47 Zie de beschikking van de Hoge Raad van 4 april 2008, LJN: BC2241, www.rechtspraak.nl. Dit betekent dat dit 
een recht is dat niet direct in een wet is vastgelegd maar hiervan is afgeleid, volgens de jurisprudentie van de 
Hoge Raad. 
48 Zie de punten 3.4.2. en 3.4.3., waar wordt verwezen naar de Kamerstukken II, 23 714, 1995-1996, nr. 7, blz. 
7.
 
49 Committee on the Rights of the Child, Second report of the Netherlands, 2002, blz. 17-18.
 
50 Artikel 51e van het Wetboek van Strafvordering, beschikbaar op http://wetten.overheid.nl (voor het laatst 

geraadpleegd op 27.02.13).

51 Artikel 51e van het Wetboek van Strafvordering. 

52 Artikelen 66a en 77u van het Wetboek van Strafvordering. 

53 Zie artikel 29f van de Wet op de jeugdzorg.
 
54 Bijvoorbeeld welke vorm van gezondheidszorg ze willen ontvangen. Door raadpleging van nationale 

belanghebbenden verzamelde informatie. 
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verschillen echter van school tot school55. 

De Nationale Jeugdraad (NJR)56 is een overkoepelende organisatie voor 
jongerenorganisaties in Nederland. NJR geeft kinderen onder andere de gelegenheid om 
vertegenwoordigers te kiezen als schakel tussen de jeugd en de politiek. NJR traint en 
adviseert jongerenvertegenwoordigers zodat hun stem kan worden gehoord. Ze hebben 
ook een panel met ruim 1 000 kinderen door het hele land. Dit panel vraagt zijn leden naar 
hun mening over actuele onderwerpen. In juni 2011 werd bijvoorbeeld een panel 
georganiseerd over "Jongeren met zorgen". De Nederlandse regering heeft echter de 
subsidies voor participatie van jongeren gestopt, met inbegrip van de subsidies voor 
organisaties van jongeren met een handicap57. 

Ten aanzien van de rechtstreekse toepasbaarheid in het Nederlands juridisch kader van 
artikel 12 VRK, waarin het recht om gehoord te worden en te participeren is vastgelegd, 
kan het volgende worden gezegd. Hoewel de rechtstreekse toepasbaarheid van artikel 12 in 
geen enkele jurisprudentie wordt erkend, is voor Nederlandse rechters met succes een 
beroep gedaan op deze VRK-bepaling58. 

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

Krachtens het Nederlands Burgerlijk Wetboek is geweld jegens een kind door een 
ouder of verzorger verboden59. Dit omvat lichamelijk en geestelijk geweld of een andere 
vernederende behandeling60. Onlangs is het met de Wet tijdelijk huisverbod mogelijk 
geworden om een ouder of verzorger tijdelijk de toegang tot het huis te ontzeggen om de 
overige gezinsleden tegen geweld te beschermen. Deze bepalingen zijn gericht op de 
bescherming van kinderen tegen huiselijk geweld. Dit wordt verder uitgewerkt in sectie 
3.2.2 hierna. 

De kinderrechter kan ook maatregelen opleggen ter bescherming van het kind tegen 
geweld of misbruik. De kinderrechter kan maatregelen opleggen zoals het tijdelijk onder 
toezicht stellen, waarbij het gezag van de ouders over hun kinderen wordt beperkt, of een 
ouder van zijn ouderlijk gezag ontheffen of het kind in een instelling of bij pleegouders 
plaatsen61. Voordat dergelijke maatregelen worden opgelegd, hoort de rechter de ouders en 
het kind als dit 12 jaar of ouder is. 

De Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming dienen (aan hun zorg toevertrouwde) 
kinderen te beschermen tegen geweld of in te grijpen wanneer ze vernemen dat een kind 
slachtoffer is van enige vorm van mishandeling. Advies- en Meldpunten Kindermishandeling 
(AMK's) bieden bijstand en ondersteuning aan slachtoffers van kindermishandeling. 

Als bij een misdaad tegen kinderen geweld wordt gebruikt, wordt dit beschouwd als een 
verzwarende omstandigheid en dit leidt tot zwaardere straffen en vonnissen62. 

55 Door raadpleging van nationale belanghebbenden verzamelde informatie.  

56 Zie www.njr.nl (voor het laatst geraadpleegd op 19.11.2012). 

57 De Nationale Jeugdraad krijgt geen subsidie meer (zie het werkplan 2012 van de raad, beschikbaar op
 
http://www.njr.nl/images/stories/Microsoft%20Word%20-%20Werkplan%20NJR%202012.pdf) en zie
 
Kinderrechtencollectief (2012), "Kinderrechten in Nederland, 2008-2012", blz. 41.

58 J. de Graaf, M. Limbeek, N. Bahadur en N. van der Meij, "De toepassing van het internationaal Verdrag inzake
 
de rechten van het kind in de Nederlandse rechtspraak", blz.  41, 126 en 253.
 
59 Artikel 1:247 sub 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

60 Zie artikel 1:247 sub 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 
61 Artikelen 254, 255, 266 en 261 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. 

62 Zie bijvoorbeeld de artikelen 248 en 304 van het Wetboek van Strafrecht. 
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Bovendien, zoals vermeld in sectie 3.1.2, kunnen bij discriminatie op grond van een 
handicap strafrechtelijke sancties worden opgelegd. 

De rechtstreekse toepasselijkheid van artikel 19 VRK wordt in de Nederlandse 
jurisprudentie niet duidelijk erkend63. 

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

In de Nederlandse wetgeving wordt niet expliciet verwezen naar het recht op een 
gezinsleven. Er kan echter voor een Nederlandse rechter een beroep worden gedaan op 
artikel 8 EVRM, omdat dit vanwege de algemeen bindende aard als een rechtstreeks in het 
Nederlands juridisch kader toepasselijke bepaling wordt gezien. In dit artikel is vastgelegd 
dat iedereen recht heeft op het respecteren van zijn of haar privé- en gezinsleven, zijn of 
haar huis en zijn of haar correspondentie. Wat betreft de rechtstreekse toepasselijkheid 
van artikel 9 VRK in Nederland biedt de jurisprudentie geen duidelijk antwoord. Sommige 
rechtbanken hebben de rechtstreekse toepasselijkheid van deze bepaling erkend, terwijl 
andere tot de conclusie zijn gekomen dat er geen sprake is van rechtstreekse 
toepasselijkheid64. 

Artikel 10 van de Nederlandse Grondwet voorziet ook in een recht op gezinsleven. In de 
jurisprudentie wordt hier echter meestal een beroep op gedaan in verband met het recht op 
privacy en niet op een gezinsleven als zodanig. 

In Nederland wonen veel kinderen met een handicap thuis bij hun familie. Maar de meeste 
kinderen met een ernstige of meervoudige handicap verblijven in instellingen65. Ouders met 
een thuiswonend gehandicapt kind kunnen een financiële vergoeding krijgen dankzij de 
regeling "Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen". 
Kinderen kunnen van hun ouder(s) worden gescheiden om hen te beschermen. Voor 
scheiding van het gezin is een rechterlijke beslissing vereist. Indien een ouder het advies 
van Jeugdzorg niet opvolgt, kan Bureau Jeugdzorg het kind overdragen aan de Raad voor 
de Kinderbescherming. De Raad voor de Kinderbescherming kan dan de kinderrechter 
vragen om uithuisplaatsing van het kind66. 

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

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning krijgt iemand een vergoeding voor 
de beperkingen waarmee hij of zij vanwege zijn of haar handicap te maken heeft. Deze 
wet is ook op kinderen van toepassing. Het doel van de vergoeding is in staat te zijn om 
een huishouden te voeren, zich in en rond het huis te verplaatsen, zich lokaal met een 
vervoermiddel te verplaatsen, andere mensen te ontmoeten en sociale contacten tot stand 
te brengen. Gemeenten dienen op het individu toegesneden maatregelen en beleid uit te 
voeren om deze doelen te kunnen verwezenlijken. De ondersteuning kan materieel (zoals 
het verstrekken van een scootmobiel) of financieel zijn, of in de vorm van een dekking van 

63 J. de Graaf, M. Limbeek, N. Bahadur en N. van der Meij, "De toepassing van het internationaal Verdrag inzake
 
de rechten van het kind in de Nederlandse rechtspraak", blz. 49 en 132.
 
64 J. de Graaf, M. Limbeek, N. Bahadur en N. van der Meij, "De toepassing van het internationaal Verdrag inzake
 
de rechten van het kind in de Nederlandse rechtspraak", blz. 35 en 121.

65 Door raadpleging van nationale belanghebbenden verzamelde informatie. 


Zie ook de website van de rijksoverheid, "Kindermishandeling", op 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindermishandeling/kinderbescherming (voor het laatst geraadpleegd 
op 21.12.2012). 

24
 

66

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindermishandeling/kinderbescherming


 
_________________________________________________________________  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
  

                                          
 
 

  
  

      
  

      

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

zorghulp (bijstand bij de zorg voor een kind)67. 

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voorziet in een nationale verzekering voor 
langdurige zorg aan personen met een handicap of een chronische ziekte of ouderen. 
Hiermee worden medische kosten gedekt die niet onder de particuliere 
ziektekostenverzekering vallen. Ouders van kinderen met een handicap of een langdurige 
ziekte kunnen ook gebruikmaken van persoonsgebonden budgetten voor zorg. Dergelijke 
budgetten worden sinds januari 2012 echter alleen nog maar toegekend aan personen die 
zeer zware zorg nodig hebben. 

Jeugdzorg biedt steun en bijstand voor kinderen en hun verzorgers bij alles wat met hun 
opvoeding te maken heeft. Het gaat hierbij zowel om financiële als persoonlijke bijstand 
en ondersteuning. 

Er is een geïntegreerd systeem voor vroegtijdig ingrijpen ingesteld om gezinnen met een 
gehandicapt kind in een vroeg stadium te steunen en de coördinatie van diensten te 
waarborgen. Zie sectie beste praktijken 4.3. 

De Nederlandse regering heeft kenbaar gemaakt dat er bezuinigen in het zorgstelsel zullen 
plaatsvinden. Een van de aangekondigde maatregelen is de verlaging van de IQ-grens voor 
de AWBZ-voorzieningen naar zeventig. Ten gevolge hiervan zal een grote groep kinderen 
geen beroep meer kunnen doen op gespecialiseerde hulp. Bovendien zal door bezuinigingen 
van de gemeenten de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget voor ambulante 
zorg en begeleiding verdwijnen. Hierdoor zullen mogelijk meer kinderen belanden in een 
zorginstelling waar ze dag en nacht verblijven68. 

Net als bij het recht op een gezinsleven is het onduidelijk of artikel 23 VRK rechtstreeks 
toepasselijk is in Nederland. Hoewel sommige rechtbanken de rechtstreekse 
toepasselijkheid van artikel 23 hebben erkend, hebben de meeste rechtbanken waar een 
beroep op dit artikel werd gedaan, de kwestie van de rechtstreekse toepasselijkheid niet 
uitdrukkelijk behandeld69. 

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

In de Nederlandse Grondwet is niet het recht op onderwijs als zodanig vastgelegd70. 
Bovendien lijkt artikel 28 VRK in de jurisprudentie niet als rechtstreeks toepasselijk te 
worden erkend71. In het licht van de Grondwet dient de regering echter te zorgen voor 
gratis onderwijs, een toereikend aantal scholen en onderwijs van een bepaald 
kwaliteitsniveau voor iedereen. 

Bovendien bestaat er op grond van de Nederlandse wetgeving een leerplicht. Ouders zijn 
verplicht om hun kind naar school te sturen. Indien niet aan deze plicht wordt voldaan, 

Zie de website van de rijksoverheid, "Wet bijzondere ziektekosten", op 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo/hulp-en-ondersteuning (voor 
het laatst geraadpleegd op 19.11.2012).
68 Kinderrechtencollectief (2012), "Kinderrechten in Nederland, 2008-2012", blz. 27. 
69 J. de Graaf, M. Limbeek, N. Bahadur en N. van der Meij, "De toepassing van het internationaal Verdrag inzake 
de rechten van het kind in de Nederlandse rechtspraak", blz. 61 en 141.
70 Artikel 23 van de Nederlandse Grondwet. 
71 J. de Graaf, M. Limbeek, N. Bahadur en N. van der Meij, "De toepassing van het internationaal Verdrag inzake 
de rechten van het kind in de Nederlandse rechtspraak", blz.  67 en 152. 
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volgen er sancties voor de ouders (d.w.z. een geldboete)72. Ouders kunnen een ontheffing 
van deze plicht krijgen, indien het kind bijvoorbeeld (geestelijk of lichamelijk) ongeschikt 
wordt geacht om naar school te gaan73. De meeste kinderen met een handicap die in een 
instelling verblijven, worden vrijgesteld van de leerplicht. Zij krijgen geen aangepaste vorm 
van onderwijs, maar doen vooral mee aan dagactiviteiten74. 

Momenteel bestaan er twee soorten onderwijs: regulier en speciaal onderwijs. Regulier 
onderwijs is het normale onderwijs en er zijn speciale scholen opgericht voor kinderen met 
speciale behoeften. Hier is de klassengrootte kleiner en maken de leerlingen gebruik van 
aangepast materiaal. Zoals hiervoor reeds vermeld, kunnen kinderen die een speciale 
behoefte hebben vanwege hun handicap, naar een reguliere school gaan met behulp van 
een persoonsgebonden budget (het "rugzakje"). Onlangs heeft de Eerste Kamer een 
nieuwe wet passend onderwijs goedgekeurd. Door deze wet wordt de verantwoordelijkheid 
voor het vinden van passend onderwijs overgedragen aan de scholen (in plaats van de 
ouders) en verdwijnt het persoonsgebonden budget. Een school kan een kind niet meer 
weigeren vanwege zijn of haar handicap of omdat de school niet in staat zou zijn het kind 
behoorlijk onderwijs te bieden. In het nieuwe systeem kan de school een kind nog wel 
weigeren, maar dan is de school verplicht een andere school voor het kind te vinden. De 
school kan financiële middelen krijgen, maar vanwege de aangekondigde bezuinigingen 
wordt gevreesd dat dit budget niet voldoende zal zijn om de noodzakelijke voorzieningen te 
bekostigen. Deze situatie kan ertoe leiden dat de school waar de ouders hun kind 
aanmelden een andere school zal zoeken die al voorzieningen voor leerlingen met speciale 
behoeften heeft75. Zie voor meer informatie over inclusief onderwijs sectie 3.2.4. 

3.2.	 Specifieke zaken waar kinderen met een handicap mee te 
maken hebben 

3.2.1. Kwetsbaarheid vanwege het geslacht 

Er zijn in Nederland geen gegevens beschikbaar over een verschil tussen jongens en 
meisjes met een handicap. Deskundigen wijzen er echter op dat de verwachtingen voor het 
(beroeps)leven voor meisjes met een handicap lager zijn dan voor jongens met een 
handicap76. 

De Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen verbiedt discriminatie op grond 
van geslacht77. Het doel van deze wet is mannen en vrouwen op het gebied van 
werkgelegenheid gelijke kansen en mogelijkheden te bieden. Bij een schending van de 
bepalingen van deze wet kan het slachtoffer van discriminatie een klacht indienen bij het 
College voor de Rechten van de Mens. Er is in Nederland geen wetgeving of beleid met 
betrekking tot sterilisatie van (jonge) personen met een handicap. 
Verder zij er geen problemen met betrekking tot kwetsbaarheid vanwege het geslacht van 
kinderen met een handicap vastgesteld. 

72 Zie de Leerplichtwet, artikel 2.
 
73 Zie de Leerplichtwet, artikel 5.
 
74 Door raadpleging van nationale belanghebbenden verzamelde informatie. Zie ook A. van der Zwan en J. Smits 

(2012), 'Fundamental Rights situation of persons with mental health problems and persons with intellectual 

disabilities: desk report The Netherlands', blz.  13.
 
75 Door raadpleging van nationale belanghebbenden verzamelde informatie. 

76 Door raadpleging van nationale belanghebbenden verzamelde informatie.  

77 Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen.
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3.2.2. Geweld 

Krachtens de Nederlandse wetgeving is geweld van ouders of verzorgers jegens kinderen 
illegaal78. Zoals vermeld in sectie Error! Reference source not found., kan een ouder 
tijdelijk de toegang tot het huis worden ontzegd als de veiligheid van de kinderen of 
andere gezinsleden in gevaar is79. Bovendien kan bij geweld tegen kinderen strafrechtelijke 
vervolging plaatsvinden. Mishandeling van kinderen wordt zwaarder bestraft indien een 
ouder zich hieraan schuldig maakt80. 

Uit recente studies is gebleken dat zich in veel zorginstellingen gevallen van geweld tegen 
kinderen met een handicap hebben voorgedaan. Personeel van een instelling zou kinderen 
bijvoorbeeld aan hun bed vastbinden.81 Onlang is een onderzoek verricht naar (seksueel) 
misbruik in jeugdinstellingen in de periode 1945-201082. Bij gevallen van geweld waren 
ook kinderen met een handicap betrokken. Uit deze studie blijkt dat er zich in het verleden 
veel gevallen van seksueel misbruik van kinderen in jeugdinstellingen en bij pleegouders 
hebben voorgedaan. Meisjes lijken twee keer zo vaak slachtoffer te zijn van 
(seksueel) misbruik en kinderen met een (lichte) verstandelijke of psychische 
handicap drie keer zo vaak vergeleken met kinderen zonder handicap83. Jeugdzorg heeft 
formeel excuus aangeboden voor deze gevallen en onderzoekt momenteel manieren om 
het systeem zo te veranderen dat geweld tegen kinderen in instellingen kan worden 
voorkomen84. 

Elk jaar worden er in Nederland naar schatting 106 000-160 000 kinderen mishandeld. 
Hoeveel van die kinderen een handicap hebben, is niet bekend85. In het Alternatief Rapport 
van ngo's over de toepassing van het VRK wordt opgemerkt dat er in Nederland, 
vergeleken met het aantal gerapporteerde gevallen, weinig gevallen van strafrechtelijke 
vervolging vanwege kindermisbruik zijn en dat weinig bekend is over het precieze aantal 
gevallen en sancties waarbij een ouder de dader is. Dit rapport wijst ook op het grotere 
risico van mishandeling en misbruik bij kinderen met een verstandelijke of psychische 
handicap, kinderen die zijn ondergebracht in een "beschermd wonen"-accommodatie en 
kinderen met een chronische ziekte of gedragsproblemen. Hulpverleners, leraren en 
beroepsbeoefenaars in de zorg zijn vaak onvoldoende geschoold om kindermisbruik vast te 
stellen en hiermee om te gaan, met name bij kinderen met een verstandelijke of 
psychische handicap86. 

In het regeringsbeleid wordt de nadruk gelegd op preventie van mishandeling en 
misbruik. In 2003 zijn vier regio's van start gegaan met een door de regering 

78 Zie artikel 1:247 sub 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 
79 Artikel 2 sub 1 van de Wet tijdelijk huisverbod. 

80 Zie de artikelen 300-304 van het Wetboek van Strafrecht.
 
81 Zie bijvoorbeeld A. van der Zwan en J. Smits (2012), 'Fundamental Rights situation of persons with mental
 
health problems and persons with intellectual disabilities: desk report The Netherlands'. 

82 Commissie Samson (2012), "Omringd door zorg, toch niet veilig". 

83 Commissie Samson (2012), "Omringd door zorg, toch niet veilig", blz.  140.
 
84 Zie Jeugdzorg Nederland, "Reactie van Jeugdzorg op het rapport van de Commissie Samson: Jeugdzorg pakt
 
seksueelmisbruikbranche breed aan", beschikbaar op 

http://www.jeugdzorgnederland.nl/persberichten/nieuws/reactie-jeugdzorg-op-rapport-commissie-samson-
jeugdzorg-pakt-seksueel-misbruik-branchebreed-aan/ ( voor het laatst geraadpleegd op 21.12.2012).
 
85 Inclusion report 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 for the Netherlands, beschikbaar op
 
http://inclusion-
europe.org/images/stories/documents/Project_CRC/Results/National_Reports/The_Netherlands_EN.pdf (voor het 
laatst geraadpleegd op 8 november 2012).
86 Kinderrechtencollectief (2008), "Kinderrechten in Nederland – derde rapport van de Nederlandse ngo-coalitie 
voor kinderrechten over de implementatie van het Verdrag inzake de rechten van het kind", verkrijgbaar op 
http://www.crin.org/docs/Netherlands KRC NGO Report.pdf, blz. 18-19. 
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gefinancierde aanpak om ouders steun te bieden, een waarschuwingssysteem voor 
kindermisbruik en adequate hulpdiensten87. 

Er is een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling88 ontwikkeld, waar 
beroepsbeoefenaars vanaf juli 2013 gebruik van moeten maken. De code biedt 
beroepsbeoefenaars in onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg, welzijn en justitie 
informatie en instructies over het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Elke 
organisatie en alle beroepsbeoefenaars moeten de meldcode op hun eigen praktijk 
afstemmen en bepalen hoe dit meldmechanisme in hun organisatie wordt gecoördineerd. 
Uit een onlangs gehouden enquête bleek dat iets meer dan 50 % van de 
beroepsbeoefenaars van de meldcode op de hoogte was89. Dit is een belangrijke stap in de 
richting van een passend antwoord op kindermishandeling. 

Reden tot zorg geeft het bestaan van wachtlijsten voor kinderen die bijstand nodig hebben 
wanneer kindermishandeling is waargenomen. In 2008 was er naar verluidt een wachttijd 
van 2 weken tot zes maanden. Het probleem lijkt nog niet helemaal te zijn opgelost, want 
er zijn nog wachtlijsten met een wachttijd van 9 weken of nog langer voor het krijgen van 
bijstand van Jeugdzorg, en in sommige delen van het land ook voor Advies- en Meldpunten 
Kindermishandeling90. 

Ten slotte, wat het onderwijs betreft, hebben scholen de plicht hun leerlingen (en 
docenten) te beschermen tegen lichamelijk geweld en psychologische mishandeling zoals 
pesten. Daarom ontwikkelt elke school een pestprotocol91. 

3.2.3. Kinderen als kwetsbare verdachten 

In het algemeen worden kinderen die een onwettige handeling verrichten als ze jonger dan 
12 jaar zijn, niet vervolgd. Onder bepaalde omstandigheden worden dergelijke kinderen 
naar Jeugdzorg gestuurd, waar ze worden geholpen met advies en training volgens het 
systeem van Jeugdzorg. Kinderen die een onwettige handeling verrichten als ze tussen 12 
en 18 jaar oud zijn, worden op grond van de bepalingen van het jeugdstrafrecht 
behandeld. Indien de kinderrechter het kind een gevangenisstraf oplegt, kunnen kinderen 
van 16-17 jaar maximaal twee jaar en van 12-15 jaar maximaal één jaar gevangenisstraf 
krijgen. Bij lichte overtredingen kan een speciale buitengerechtelijke maatregel worden 
toegepast, de zogenaamde HALT-maatregel. De Halt-maatregel biedt het kind de 
mogelijkheid om zijn of haar vergrijp goed te maken (bijvoorbeeld door excuus aan te 
bieden of de schade te vergoeden) zonder dat hij of zij een strafblad krijgt. Als het kind 
niet meewerkt, kan de zaak voor de kinderrechter worden gebracht92. Voor andere delicten, 

87 Zie "Inclusion report 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 for the Netherlands". 
88 Zie voor meer informatie over de meldcode de website van de overheid 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode (voor het laatst geraadpleegd 
op 26.02.13).
89 Website van de rijksoverheid, "51% van professionals bekend met meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling, beschikbaar op 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindermishandeling/nieuws/2012/12/04/51-professionals-bekend-met
meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling.html (voor het laatst geraadpleegd op 26.02.13).
 
90 Zie voor de provincie Limburg de website van Jeugdzorg van de provincie Limburg voor gegevens over
 
wachtlijsten op http://www.jeugdzorginlimburg.nl/index.jsp?id=1808 (voor het laatst geraadpleegd op 26.02.13). 

91 Zie de website van de rijksoverheid, "Veilig leren en werken in het onderwijs"
 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-doet
een-school-tegen-pesten.html (voor het laatst geraadpleegd op 21.12.2012). 

92 Zie de website van de rijksoverheid over jeugdstraffen, http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straffen-en
maatregelen/jeugdstraffen (voor het laatst geraadpleegd op 19.11.2012).
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vooral overtredingen, kan een taakstraf of boete of het verplicht volgen van een 
leerprogramma worden opgelegd. Bij misdrijven wordt meestal een gevangenisstraf 
opgelegd93. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld: plaatsing in een jeugdinstelling, 
maatregelen met betrekking tot het gedrag van het kind, "leerstraf" waarbij het kind aan 
een leerproject meedoet of het betalen van een vergoeding94. Kinderen worden dan 
vastgehouden in een jeugddetentiecentrum, waar alleen kinderen van 12-18 jaar (tot 
maximaal 23 jaar95) mogen verblijven96. Bij zeer ernstige misdrijven (zoals moord) of op 
grond van de omstandigheden van de misdaad of van het kind dat de misdaad pleegt zelf 
kan de rechter besluiten bij kinderen van 16 en 17 jaar het strafrecht voor volwassenen 
toe te passen97. 

Kinderen met een lichte handicap ontvangen zorg tot de leeftijd van 18 jaar. Zodra ze 18 
jaar oud worden verliezen ze de zorg en het toezicht. Indien jongens en meisjes met 
een lichte handicap betrokken raken bij criminele activiteiten en hun zaak voor de rechter 
wordt gebracht, worden ze net zo behandeld als iedere andere verdachte en wordt hun 
handicap vaak genegeerd of niet opgemerkt98. 

3.2.4. Inclusief onderwijs 

Zoals hierboven in sectie 3.1.8 vermeld, is in de Nederlandse wetgeving een leerplicht 
vastgelegd99. In principe moeten alle kinderen tot de leeftijd van 16 jaar naar school. Er 
kan echter een uitzondering worden gemaakt als kinderen niet in staat of 
ongeschikt worden geacht om naar school te gaan. Veel kinderen die in een instelling 
verblijven, vooral de kinderen met een ernstige of meervoudige handicap, zijn vrijgesteld 
van de leerplicht100. Het is onbekend aan hoeveel kinderen zo'n vrijstelling is verleend. Een 
vrijstelling kan ook worden verleend als ouders het niet eens zijn met de filosofie van de 
school bij hen in de buurt101. 

Het uitgangspunt is dat alle kinderen naar reguliere scholen gaan. Wie extra steun nodig 
heeft vanwege een handicap ontvangt hiervoor een budget, het zogenaamde 
"rugzakje"102. Door dit budget kunnen er maatregelen worden genomen waardoor het kind 
ondanks zijn of haar handicap een reguliere school kan bezoeken103. De aangekondigde 
bezuinigingen zullen echter gevolgen hebben voor het persoonsgebonden budget oftewel 

93 Zie de website van de rijksoverheid over jeugdstraffen http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straffen-en
maatregelen/jeugdstraffen (voor het laatst geraadpleegd op 21.12.2012).
 
94 Artikel 77h van het Wetboek van Strafrecht. 

95 Soms valt een jongere van 18-23 jaar onder het jeugdstrafrecht vanwege zijn of haar persoonlijke
 
omstandigheden, indien de rechter hiertoe besluit.

96 Zie de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie "Jongeren in detentie", beschikbaar op 

http://dji.nl/Onderwerpen/Jongeren-in-detentie/ (voor het laatst geraadpleegd op 21.12.2012). 

97 Zie de website van de overheid, "Vragen en antwoorden: Wanneer geldt het jeugdstrafrecht?", beschikbaar op
 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wanneer-geldt-het
jeugdstrafrecht.html (voor het laatst geraadpleegd op 19.11.2012).
 
98 Door raadpleging van nationale belanghebbenden verzamelde informatie. 

99 Zie de Leerplichtwet.

100 Door raadpleging van nationale belanghebbenden verzamelde informatie. Zie ook A. van der Zwan en J. Smits 

(2012), 'Fundamental Rights situation of persons with mental health problems and persons with intellectual 

disabilities: desk report The Netherlands'. 

101 Zie de website van de rijksoverheid, "Leerplicht en kwalificatieplicht" op
 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplicht-en-kwalificatieplicht (voor het laatst geraadpleegd 

op 20.11.2012).

102 Deze bepaling is vastgelegd in het Besluit leerlinggebonden financiering.
 
103 Zie de website van de rijksoverheid "Vraag en antwoord over passend onderwijs" beschikbaar op 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-leerlinggebonden
financiering-rugzak.html (voor het laatst geraadpleegd op 21.12.2012). 
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het rugzakje104. 

De doelstelling van de nieuwe wet op passend onderwijs is zo veel mogelijk kinderen van 
het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs te laten overstappen, zodat er op het 
speciaal onderwijs bezuinigd kan worden. De wet wil ook de verantwoordelijkheid voor het 
vinden van een passende structuur en het verminderen van procedures voor ouders aan de 
scholen overdragen. Met de wet wordt een nieuwe benadering bevorderd waarbij niet meer 
wordt uitgegaan van de medische aanpak, maar de behoeften van het kind centraal staan. 
Ten slotte bevordert de nieuwe wet de coördinatie tussen de partners, met inbegrip van 
een nauwere samenwerking tussen reguliere en speciale scholen105. 

De nieuwe wet heeft vooral gevolgen voor kinderen met een lichamelijke en/of 
verstandelijke handicap of met een chronische ziekte. Met de invoering van de nieuwe wet 
zal het rugzakje verdwijnen106. In het huidige systeem kunnen scholen het rugzakje 
gebruiken om extra steun voor het kind en zijn of haar leerkracht te financieren. In het 
nieuwe stelsel voor passend onderwijs, zal het kind geen rugzakje meer kunnen ontvangen. 
In plaats hiervan zal er rechtstreeks een specifiek budget worden toegekend aan de school 
of het samenwerkingsnetwerk van scholen dat is opgericht om steun te bieden aan 
kinderen met een onderwijsbehoefte in de regio107. 

In het nieuwe systeem zijn ouders nog steeds vrij in de keuze van de school voor hun kind. 
De door de ouders gekozen school kan het kind weigeren op grond van een gebrek aan 
voorzieningen om het gehandicapte kind op te vangen. In het geval van een weigering 
moet de school echter een andere school voor het kind zoeken. De meeste voor deze studie 
ondervraagde belanghebbenden vrezen dat het door de nieuwe wet gecreëerde nieuwe 
stelsel ertoe zal leiden dat ouders hun keuzevrijheid kwijtraken en dat dit stelsel 
discriminatie in de hand kan werken108. 

In 2011 gingen naar schatting 60 000 leerlingen naar speciale scholen en circa 20 000 
leerlingen met een speciale behoefte met behulp van een rugzakje naar reguliere 
scholen109. Speciale scholen worden opgericht om specifiek les te geven aan kinderen met 
een handicap of een chronische ziekte of aandoening om deze kinderen onderwijs te bieden 
en hen voor te bereiden op werk of dagactiviteiten met een arbeidscomponent. Speciaal 
onderwijs is verdeeld in vier clusters naar het type handicap of ziekte (blind of visueel 
gehandicapt, doof of slechthorend, gehandicapt of chronisch ziek, gedragsstoornissen)110. 
Dit systeem is vastgelegd in de Wet op de expertisecentra. 

Omdat dit in onvoldoende mate voorhanden is, zijn er naar verluidt wachtlijsten voor de 
toegang tot speciaal onderwijs. Ten gevolge daarvan blijven kinderen die op een geschikte 

104 Zie Kinderombudsman, Kinderrechtenmonitor 2012, blz. 76.
 
105 Zie de doelstellingen van het nieuwe wetsysteem op http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend
onderwijs/wat-is-passend-onderwijs/hoofdpunten-wetpassend-onderwijs/ (voor het laatst geraadpleegd op
 
28.02.13). 

106 Zie Kinderombudsman, Kinderrechtenmonitor 2012, blz. 90.
 
107 Zie ook de website van de rijksoverheid, "Leerlinggebonden financiering of rugzakje verdwijnt", beschikbaar op 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/leerlinggebonden-financiering-lgf-of-rugzak
verdwijnt?ns_campaign=Thema
onderwijs en wetenschap&ro adgrp=Passend onderwijs leerlinggebonden financiering&ns mchannel=sea&ns s 
ource=google&ns linkname=%2Brugzakje&ns fee=0.00&gclid=CL6wpLC1q7QCFaTMtAodcmAAdw (voor het laatst 
geraadpleegd op 21.12.2012).
108 Zie bijvoorbeeld de studie Kinderrechtencollectief (2012), Kinderrechten in Nederland, 2008-2012, blz.  27. 
109 Inclusion report 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 for the Netherlands. 
110 Zie de website van de overheid "Speciaal onderwijs" http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend
onderwijs/speciaal-onderwijs (voor het laatst geraadpleegd op 21.12.2012). 

30
 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/leerlinggebonden-financiering-lgf-of-rugzak
http:28.02.13
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend


 
_________________________________________________________________  

 

 
 

   
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
                                          

  
   

  

  

 
 

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

plek wachten thuis zonder onderwijs te krijgen. Door de aangekondigde bezuinigingen 
zouden langere wachtlijsten voor speciaal onderwijs kunnen ontstaan, aangezien er wellicht 
minder geïnvesteerd zal worden in het speciaal onderwijs, wat tot nog minder beschikbare 
ruimte kan leiden. De bezuinigingen zijn tweeledig: 1) de klassengrootte zal naar 
verwachting met tien procent toenemen en 2) de financiering voor ambulante begeleiding 
zal worden gehalveerd.  

Terwijl ouders van kinderen op reguliere scholen toegang hebben tot naschoolse opvang, is 
dit niet het geval bij speciale scholen. Daarom is de naschoolse opvang voor kinderen met 
een handicap niet toereikend111. 

Er zijn geen actuele gegevens over het aantal kinderen met een handicap dat in een 
instelling verblijft, maar in 2003 woonden naar schatting ongeveer 16 000 kinderen in 
jeugdinstellingen en in 2005 woonden ongeveer 17 850 kinderen in pleeggezinnen112. 

Volgens veel ouders worden kinderen met een handicap vaak gestigmatiseerd en wordt van 
hen gedacht dat ze geen toekomstperspectief hebben. Ze worden dan ook niet 
aangemoedigd en gesteund om een hoger onderwijsniveau te bereiken113. 

3.2.5.	 Overige speciale problemen voor kinderen met een handicap in 
Nederland  

Een probleem voor kinderen met een handicap is het gebrek aan bewustzijn bij het 
publiek en de beleidsmakers. Kinderen met een handicap staan naar verluidt niet op hun 
agenda. De zorg voor kinderen met een handicap is ook zeer gefragmenteerd. Er zijn veel 
verschillende organisaties en zorgverleners die met en voor kinderen met een handicap 
werken. Ze verschillen vaak in hun aanpak of uitgangspunten. Omdat er op dit gebied veel 
actoren zijn, is het moeilijk om een overzicht van alle actoren te houden. Bovendien zijn er 
bijna geen studies of gegevens over dit onderwerp beschikbaar. 

Zoals vermeld in sectie Error! Reference source not found., is vastgesteld dat 
kinderen met een handicap of kinderen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, 
uiterst kwetsbaar zijn. Kinderen met psychische problemen die zo ernstig zijn dat ze 
hun dagelijks leven verstoren, krijgen door de buitensporige druk op de sector en gebrek 
aan financiële middelen geen adequate hulp. Het gaat hier om ongeveer 120 000 van de 
200 000 kinderen met verstandelijke of psychosociale problemen. Bovendien is de bijstand 
voor kinderen met een verstandelijke of psychische handicap vaak gericht op tijdelijke 
problemen, waarbij geen rekening wordt gehouden met het chronische karakter van hun 
handicap114 . 

De toegang tot openbare gebouwen en openbaar vervoer blijft ook een punt  van  
zorg115 . Omdat de toegang tot openbare gebouwen en openbaar vervoer niet is opgenomen 
in de Wet gelijke behandeling (op grond van handicap of chronische ziekte), zijn eigenaren 
van openbare gebouwen en openbaarvervoerbedrijven niet verplicht de toegankelijkheid 
van hun gebouwen en vervoer voor personen met een handicap te waarborgen. 

111 "Kinderrechtencollectief, Kinderrechten in Nederland, 2008-2012", blz.  27.
 
112 J. Douma, Inclusion report 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 for the Netherlands.

113 Door raadpleging van nationale belanghebbenden verzamelde informatie. 

114 Kinderrechtencollectief (2008), "Kinderrechten in Nederland – derde rapport van de Nederlandse ngo-coalitie
 
voor kinderrechten over de implementatie van het Verdrag inzake de rechten van het kind", verkrijgbaar op 

http://www.crin.org/docs/Netherlands KRC NGO Report.pdf, blz. 12.
 
115 Zie CRC (2009), "Concluding observations: Netherlands", CRC/C/NLD/CO/3, blz.  9. 
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Tot slot hebben kinderen die in een instelling verblijven de juridische status van 
patiënt. Dit geeft ook aanleiding tot enige zorg. Kinderen worden beschouwd als patiënt en 
daardoor kunnen doktoren en andere zorgverleners besluiten nemen zonder de 
toestemming van het kind of zijn of haar ouders, ook met betrekking tot individuele 
zorgplannen116. 

116 Zie ook A. van der Zwan en J. Smits (2012), "Fundamental Rights situation of persons with mental health 
problems and persons with intellectual disabilities: desk report The Netherlands". 
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4. BEOORDELING VAN DE PRAKTISCHE UITVOERING VAN 
DE RECHTEN EN JURIDISCHE BEGINSELEN 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

 Er bestaan handhavings- en rapporteringsmechanismen, maar die zijn niet altijd 
doeltreffend en toereikend. De Inspectie voor de Gezondheidszorg behandelt geen 
individuele gevallen en andere instituten, zoals het College voor de Rechten van de 
Mens, krijgen individuele klachten maar kunnen slechts een adviserende rol spelen. 

 Dit zijn de voornaamste tekortkomingen en problemen: de aangekondigde 
bezuinigingen; de vrees dat er door het nieuwe onderwijsstelsel belemmeringen 
ontstaan voor het volgen van regulier onderwijs; de toegang tot het openbaar 
vervoer blijft moeilijk voor kinderen met een handicap; en het feit dat het CRPD 
geratificeerd moet worden. 

 Er bestaan in Nederland enkele goede initiatieven en beste praktijken, zoals de 
instelling van de Kinderombudsman in 2011 en systemen voor vroegtijdig ingrijpen. 

 Aanbevelingen in de literatuur: 1) ratificeren van het CRPD; 2) kinderen met een 
handicap tegen de bezuinigingen beschermen; 3) kinderen onderwijs bieden dat is 
afgestemd op hun handicap. 

4.1. Handhavings- en rapporteringsmechanismen 

Er bestaan in Nederland verscheidene handhavings- en rapporteringsmechanismen ter 
waarborging van de juiste toepassing van wetten. De bevoegdheid en mogelijkheden tot 
optreden op grond hiervan zijn soms echter beperkt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg 
behandelt bijvoorbeeld geen individuele klachten117, en als er problemen of opmerkelijke 
zaken in een instelling voor kinderen met een handicap aan het licht komen, wordt dit 
meestal als een losstaand incident behandeld118. Instellingen moeten een eigen individueel 
klachten- en rapporteringsmechanisme hebben. Het is echter niet bekend of een dergelijk 
individueel klachtenmechanisme in alle instellingen is ingevoerd en of dit een effectief 
middel is. 

Veel belanghebbenden en gespecialiseerde organisaties helpen kinderen en hun ouders bij 
het rapporteren van incidenten en het indienen van klachten of geven zo nodig juridisch 
advies, zoals Defence for Children, het Kinderrechtencollectief en de Kinderombudsman119. 
De Kinderombudsman, ingesteld op 1 april 2011, behandelt klachten over schending van 
kinderrechten door openbare instanties en andere diensten op het gebied van 
volksgezondheid, onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg120. Ook geeft deze instantie de 

117 Zie ook A. van der Zwan en J. Smits (2012), "Fundamental Rights situation of persons with mental health
 
problems and persons with intellectual disabilities: desk report The Netherlands". 

118 Door raadpleging van nationale belanghebbenden verzamelde informatie. 

119 Door raadpleging van nationale belanghebbenden verzamelde informatie. 

120 Zie de website van de Kinderombudsman www.dekinderombudsman.nl (voor het laatst geraadpleegd op 

28.02.13). 
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lokale en nationale overheid advies over kinderrechtenkwesties. Zowel kinderen als 
volwassenen kunnen een klacht indienen bij de Kinderombudsman. 

Klachten over schendingen van de Wet gelijke behandeling (op grond van een handicap of 
chronische ziekte) kunnen worden ingediend bij het College voor de Rechten van de 
Mens dat sinds 2 oktober 2012 actief is. Vóór oktober 2012 konden dergelijke klachten 
worden ingediend bij de Commissie gelijke behandeling. Het College voor de Rechten van 
de Mens kan klachten behandelen met betrekking tot discriminatie op het gebied van 
onderwijs, verblijfplaats, werk en sociale activiteiten.121 Het College kan echter alleen 
advies geven over dergelijke gevallen. De aanbevelingen van de voormalige Commissie 
gelijke behandeling werden over het algemeen door de betrokken partijen opgevolgd. Naar 
verwachting zal dit bij het College voor de Rechten van de Mens ook het geval zijn. 

Het Openbaar Ministerie onderzoekt en vervolgt gevallen van discriminatie van personen 
met een handicap, met inbegrip van kinderen, aangezien een dergelijke discriminatie een 
strafbaar feit op grond van het Wetboek van strafrecht kan zijn. Dit is het geval wanneer 
iemand in het openbaar iets zegt of schrijft wat discriminerend of beledigend is voor een 
bepaalde groep, zoals personen met een handicap122. 

4.2. Tekortkomingen en problemen in de uitvoering 

Naast de in de literatuur in sectie Error! Reference source not found., vastgestelde 
tekortkomingen en problemen vormt het feit dat Nederland nog steeds het CRPD niet 
heeft geratificeerd een belangrijke tekortkoming in het juridisch kader en een grote zorg 
voor veel belanghebbenden. 

Er is een juridisch kader voor hulp aan  kinderen met een handicap, zoals hierboven 
beschreven. De voornoemde aangekondigde bezuinigingen in de gezondheidszorg zullen 
echter waarschijnlijk ook kinderen met een handicap treffen. 

Het onderwijsstelsel blijft gesegregeerd als het gaat om kinderen met een handicap. 
Een kind met een handicap gaat ofwel naar een reguliere school en krijgt dan misschien 
niet alle op zijn of haar behoefte afgestemde hulp, of hij of zij gaat naar een speciale school 
waarbij de mogelijkheid om in de maatschappij te participeren en later naar een reguliere 
school te gaan voor hem of haar veel kleiner is ("eens speciaal, altijd speciaal")123. 

Bezuinigingen vormen ook een bedreiging voor kinderen die inclusief onderwijs genieten. 
Ongeveer een derde van alle leerlingen met een handicap gaat naar een reguliere school 
dankzij het persoonsgebonden budget oftewel het rugzakje. De bezuinigingen zullen naar 
alle waarschijnlijkheid gevolgen hebben voor dit budget. 

121 Zie College voor de Rechten van de Mens, "Waarvoor kunt u bij het College terecht?", beschikbaar op 
http://www.mensenrechten.nl/over-ons/waarvoor-kunt-u-bij-het-college-terecht (voor het laatst geraadpleegd op 
31.10.12)
122 Zie de artikelen 137c-137f en 429 quarter van het Wetboek van Strafrecht. 
123 Coalitie voor Inclusie, "Stand van zaken en aanbevelingen voor de implementatie van het VN-Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap", 2010, beschikbaar op http://www.perspectief.org/documenten/VN
Verdrag-Rapport-eindversie.pdf (voor het laatst geraadpleegd op 17 januari 2013), blz. 27. 
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4.3. Beste praktijken 

Een recent goed initiatief is de instelling van de Kinderombudsman in april 2011, tot wie 
kinderen zich nu kunnen wenden met klachten over schendingen van hun rechten. De 
Kinderombudsman houdt ook toezicht op de uitvoering van kinderrechten. De ombudsman 
is steeds meer bezig met zaken in verband met het juridisch kader op grond waarvan 
discriminatie van personen met een handicap, met inbegrip van kinderen, verboden is en 
zaken in verband met de toegang tot bijstand in het kader van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning die participatie in de maatschappij voor de kinderen mogelijk maakt. De 
overkoepelende organisatie "de Nationale Jeugdraad" is een van de organisaties die meer 
participatie van jongeren bij maatschappelijke aangelegenheden probeert te bereiken. 

Er zijn grote inspanningen verricht in de strijd tegen pesten. Scholen zijn verplicht hun 
leerlingen tegen fysiek geweld en psychologische mishandeling te beschermen en hebben 
daarom een beleid tegen pesten. Er is een website124 gemaakt om ouders en docenten 
informatie te geven over pesten. Deze website biedt ook "face-to-face" of via e-mail of 
telefoon hulp aan kinderen en jongeren125. 

Er wordt in Nederland veel gedaan op het gebied van vroegtijdig ingrijpen. Alle kinderen 
en jongeren van 0 tot 19 jaar krijgen preventieve jeugdzorgdiensten aangeboden om in een 
vroeg stadium lichamelijke, psychologische, cognitieve of sociale risico's bloot te leggen. 
Kinderen worden vaak onderzocht – tot wel 20 keer – door gemeentelijke 
gezondheidsdiensten en kinderklinieken, vooral als ze nog jong zijn126. In 2008 heeft de 
Nederlandse regering een nationaal integraal programma voor vroegtijdig ingrijpen 
ingesteld. Een consulent (of casemanager) ondersteunt gezinnen door hun vragen te 
beantwoorden en kijkt hoe het proces van het ingrijpen vordert. De consulent komt bij het 
gezin thuis en zamelt informatie in over het kind en de gezinssituatie. Dan wordt het geval 
besproken door een team dat meestal bestaat uit een arts, een gedragswetenschapper, een 
maatschappelijk werker en de consulent. Het gezin en het kind kunnen bij dit gesprek 
aanwezig zijn. Het doel hiervan is dat een volledig beeld van de behoeften van het kind 
wordt gevormd, zodat er adequate maatregelen kunnen worden genomen127. 

Als pilotproject is in Tilburg het "Loket Vroeghulp" opgericht, een initiatief dat in het hele 
land navolging moet krijgen. Het Loket moet zorgen voor coördinatie van de vroegtijdige 
bijstand voor gezinnen met een gehandicapt kind. Bij Loket Vroeghulp staan kinderen met 
een meervoudige ontwikkelingsachterstand centraal. Het bureau wordt gedragen door een 
partnerschap van instellingen in de regio Midden-Brabant. Het Loket werkt als een 
onafhankelijke organisatie waarbij het belang van het kind voorop staat. Het Loket 
Vroeghulp geeft ouders gratis steun en advies met betrekking tot kinderen tot de leeftijd 
van 7 jaar. De bijstand van het Loket Vroeghulp bestaat uit vroegtijdige opsporing, een 
integrale diagnose en het opstellen van een plan voor de ouders en hun kinderen, alsmede 
de coördinatie van de zorg, de voorschoolse zorg en het onderwijs128. 

124Website tegen pesten op school "Pestweb" op www.pestweb.nl (voor het laatst geraadpleegd op 28.02.13). 

125 Zie ook J. Douma, Inclusion report 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 for the 

Netherlands.
 
126 Ibidem. 

127 Website Integrale Vroeghulp: http://www.integralevroeghulp.nl (voor het laatst geraadpleegd op 17 januari
 
2013).

128 Website Loket Vroeghulp: http://www.loketvroeghulpkindenjeugd.nl/ (voor het laatst geraadpleegd op 17 

januari 2013). 
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De nieuwe meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling (de meldcode)129 

is een voorbeeld van beste praktijken, gericht op een betere rapportering van gevallen van 
kindermishandeling. Zoals vermeld in sectie 3.2.2, biedt de meldcode beroepsbeoefenaars 
in onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg, welzijn en justitie informatie en instructies over 
het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Elke organisatie van 
beroepsbeoefenaars moet de meldcode op haar eigen praktijk afstemmen en bepalen hoe 
dit meldmechanisme in de organisatie wordt gecoördineerd. 

Er zijn initiatieven genomen ter verbetering van de houding ten opzichte van 
kinderen met een handicap, die een grote belemmering vormt voor hun integratie in de 
maatschappij, omdat ze vaak geconfronteerd worden met onbegrip, negatieve reacties en 
vooroordelen. Met behulp van een aantal televisieprogramma's is geprobeerd in de 
samenleving meer begrip te kweken voor personen met een handicap. Daarnaast wil de in 
2004 opgerichte taskforce Handicap en Samenleving personen met een handicap helpen in 
de samenleving te participeren. De taskforce organiseert activiteiten om bewustzijn te 
creëren omtrent de belemmeringen die personen/kinderen met een handicap ondervinden 
wanneer ze in de samenleving proberen te participeren130. 

4.4. Gegevens en controlemechanismen 

Zoals eerder vermeld, zijn er weinig gegevens beschikbaar, omdat er geen 
controlemechanisme is waarmee specifieke cijfers over kinderen met een handicap worden 
geregistreerd. Het Verwey-Joncker Instituut heeft in 2009 een rapport met enkele 
gegevens gepubliceerd131. Hierin staat bijvoorbeeld hoeveel kinderen met een handicap in 
een bepaalde gemeente wonen en er worden enkele gegevens per handicap en 
leeftijdsgroep vermeld. 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoekt verschillende aspecten van het leven van 
personen met een handicap, met de nadruk op personen met een lichamelijke handicap. 
Het onderzoekt hun arbeidsparticipatie, hun ervaringen op het gebied van gezondheid en 
welzijn, onafhankelijk wonen en gebruik van zorgsystemen. Tussen 1995 en 2007 zijn er 
rapporten verschenen over personen met een handicap met aandacht voor onderwerpen als 
onderwijs, werkgelegenheid, financiën, vrije tijd en gebruik van 
gezondheidsvoorzieningen132. 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op de kwaliteit van de 
gezondheidszorg133. De Inspectie Jeugdzorg bewaakt de kwaliteit van jeugddiensten en 
jeugdbescherming134. De Onderwijsinspectie houdt toezicht op het Nederlandse 

129 Zie voor meer informatie over de meldcode de website van de overheid  
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode (voor het laatst geraadpleegd 
op 26.02.13).
130 Kinderrechtencollectief, "Kinderrechten in Nederland", 2008, beschikbaar op 
http://www.crin.org/docs/Netherlands KRC NGO Report.pdf (voor het laatst geraadpleegd op 17 januari 2013), 
blz.  74. 
131 B. Tierolf en D. Oudenampsen, "Gehandicapte kinderen in Tel", Verwey-Joncker Instituut. 
132 Zie de website van het Sociaal en Cultureel Planbureau over handicaps 
http://www.scp.nl/Onderwerpen/A t m I/Gehandicapten (voor het laatst geraadpleegd op 31.10.12). 
133 Zie de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over zorg voor personen met een handicap 
http://www.igz.nl/onderwerpen/verpleging-en-langdurige-zorg/gehandicaptenzorg/index.aspx (voor het laatst 
geraadpleegd op 31.10.12).
134 Zie de website van de overheid over diensten en instellingen 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/diensten-en-instellingen (voor het laatst geraadpleegd op 
21.12.2012). 
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onderwijsstelsel135. 

In de in Nederland beschikbare misdaadgegevens wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
personen met of zonder handicap met betrekking tot het soort misdrijf, de verdachte of het 
slachtoffer136. 

4.5. Aanbevelingen in de literatuur 

Een aanbeveling van de Kinderombudsman is de uitvoering van een onderzoek naar de 
leefsituatie van kinderen met een handicap. Momenteel zijn hierover weinig gegevens 
beschikbaar. De Kinderombudsman volgt ook de uitvoering de Wet passend onderwijs en 
wijst op de problemen die hieruit voortkomen. De Kinderombudsman doet onderzoek naar 
de vraag of kinderen met een handicap voldoende toegang tot onderwijs en andere 
diensten en voorzieningen hebben137. 

Veel belanghebbenden dringen bij de regering aan op ratificatie van het CRPD. In 
2011 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onder druk van het 
Nederlands parlement, verzocht om een effectbeoordeling van de aard en de omvang van 
de materiële verplichtingen op grond van dit verdrag. In het begrotingsoverzicht van het 
ministerie voor 2013 meldt het ministerie dat de juridische analyse van de ratificatie door 
de Universiteit van Utrecht is voltooid138. Het onderzoek naar de financiële en economische 
consequenties is echter nog gaande. Dit onderzoek zal naar verwachting in het voorjaar 
van 2013 zijn afgerond139. Er moet nog een ander onderzoek worden verricht voor het 
Caribisch gebied. 

Het Kinderrechtencollectief beveelt aan het publiek bewust te maken van kinderrechten, 
bijvoorbeeld door dit onderwerp op scholen in het curriculum op te nemen. Het laat ook 
weten bezorgd te zijn over de aangekondigde bezuinigingen. Het is van mening dat 
kinderen met een handicap naar een reguliere of een speciale zouden moeten kunnen gaan 
en roept de regering daarom op voldoende plaatsen op verschillende scholen en 
kinderopvangvoorzieningen voor kinderen met een specifieke behoefte te bieden. De 
Nederlandse autoriteiten zouden in het bijzonder maatregelen moeten nemen om een einde 
te maken aan de wachtlijsten voor de toegang tot speciaal onderwijs en voor diensten140. 

Met de opheffing van het rugzakje heeft de Nederlandse regering nu de mogelijkheid om 
ervoor te zorgen dat meer kinderen met een handicap worden opgenomen in het 
regulier onderwijs. De Coalitie voor inclusie beveelt aan stappen te zetten voor de 
verwezenlijking van werkelijke inclusie door ondersteuning van goede praktijken en door 
meer mensen ervan te doordringen dat kinderen met een handicap een plek moeten 
kunnen vinden in het regulier onderwijs, alsmede door bevordering van inclusieve waarden 
als de basis voor de samenleving141. 

135 Zie de website van de Onderwijsinspectie http://www.onderwijsinspectie.nl/english (voor het laatst
 
geraadpleegd op 21.12.12).

136 Voor gegevens over misdrijven zie de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek:
 
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/cijfers/default.htm (voor het laatst geraadpleegd op
 
21.12.12)

137 Zie de Kinderrechtenmonitor 2012 en de website van de Kinderombudsman www.dekinderombudsman.nl. 

138 Zie Kamerstukken II, 33 400 XVI, 2012–2013, nr. 12.
 
139 Zie Kamerstukken II, 33 400 XVI, 2012–2013, nr. 12.
 
140 Zie "Kinderrechten in Nederland, 2008-2012", Kinderrechtencollectief (2012).
 
141 Coalitie voor Inclusie, "Stand van zaken en aanbevelingen voor de implementatie van het VN-Verdrag inzake de
 
rechten van personen met een handicap", 2010, beschikbaar op http://www.perspectief.org/documenten/VN
Verdrag-Rapport-eindversie.pdf (voor het laatst geraadpleegd op 17 januari 2013), blz. 31.
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De Coalitie voor Inclusie beveelt ook aan uitgebreide steun te bieden aan 
professionals in de zorg voor kinderen met een handicap. Effectieve steun op de 
werkplek (op school) is van essentieel belang voor passend onderwijs. Dit kan worden 
bereikt door alle leerkrachten in de hele school training te bieden142. 

142 Ibidem. 
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5. CONCLUSIES 

Uit het voor dit landenrapport verrichte onderzoek is gebleken dat Nederland een juridisch 
kader heeft voor waarborging van de rechten van kinderen met een handicap en van 
beschermingsmechanismen voor deze kinderen. Desalniettemin is er sprake van 
tekortkomingen in dit juridisch kader en in de uitvoering ervan en valt er nog het een en 
ander te verbeteren  

Er wordt punctueel, maar niet systematisch geëist dat rekening wordt gehouden met het 
belang van het kind. Het juridisch kader waarborgt bescherming tegen discriminatie op 
grond van een handicap en garandeert dat er behoorlijke voorzieningen vereist zijn; de 
reikwijdte van het juridisch kader blijft echter beperkt tot de gebieden onderwijs, 
werkgelegenheid en openbaar vervoer. In het Nederlands juridisch kader wordt niet 
expliciet verwezen naar het respecteren van de zich ontwikkelende vermogens van het 
kind. Toch bestaan er in sommige situaties enkele duidelijke garanties dat rekening wordt 
gehouden met de zich ontwikkelende vermogens, zoals bij gezondheidsbehandelingen en 
als het gaat om de plicht van de ouders om zorg te dragen voor de ontwikkeling van de 
persoonlijkheid van het kind en de bevordering hiervan. Er is geen algemeen recht voor het 
kind om gehoord te worden en te participeren, maar er zijn waarborgen voor het recht van 
het kind om gehoord te worden in gerechtelijke procedures (familie- en strafzaken) en in 
de jeugdzorg. In de praktijk hebben kinderen echter niet altijd de mogelijkheid hun mening 
kenbaar te maken wanneer er besluiten worden genomen die hen treffen. Kinderen met 
een handicap hebben nog altijd te maken met belemmeringen die participatie in de 
samenleving in de weg staan. De Nederlandse wetgeving bevat geen bepalingen waarmee 
het recht op een gezinsleven wordt erkend, hoewel er voor de Nederlandse rechter een 
beroep kan worden gedaan op het EVRM. Het juridisch kader voorziet in de bescherming 
van kinderen tegen geweld, maar in de praktijk blijkt kindermishandeling een probleem te 
zijn, vooral als het om kinderen in instellingen gaat. Het recht op bijstand is wettelijk 
gewaarborgd, met inbegrip van een systeem voor vroegtijdig ingrijpen. De geplande 
bezuinigingen zullen echter naar verwachting grote gevolgen hebben voor de hulp aan 
kinderen met een handicap. Bovendien is er sprake van versplintering in de beschikbare 
bijstand en steun voor kinderen met een handicap en zijn hier veel verschillende 
belanghebbenden bij betrokken. 

Ten slotte wordt het recht op onderwijs in het juridisch kader niet erkend, hoewel er een 
leerplicht bestaat voor alle kinderen (behalve voor kinderen die een vrijstelling hebben). Er 
zijn regelingen om te waarborgen dat kinderen met een handicap naar school kunnen gaan, 
zoals speciale scholen, en door middel van het "rugzakje" kunnen ze naar het regulier 
onderwijs. De nieuwe wet passend onderwijs bevordert inclusie en draagt de 
verantwoordelijkheid voor het vinden van een geschikte school over aan de (door de 
ouders gekozen) school indien die het kind met een handicap niet zelf wil opnemen. Hoewel 
kinderen met een lichte handicap misschien baat hebben bij deze nieuwe aanpak, kan deze 
grote gevolgen hebben voor kinderen met een ernstige of meervoudige handicap. 
Bovendien zouden bezuinigingen en de nieuwe wet passend onderwijs gevolgen kunnen 
hebben voor de steun die kinderen ontvangen om regulier onderwijs te kunnen volgen. 

Met betrekking tot de uitvoering van het juridisch kader kan gezegd worden dat het gebrek 
aan gegevens over deze specifieke groep een probleem vormt voor het voeren van een 
adequaat beleid. De situatie van kinderen met een handicap staat niet hoog op de agenda 
van de beleidsmakers. 
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Nederland heeft het CRPD nog steeds niet geratificeerd, maar uit recente mededelingen 
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport valt op te maken dat er in het  
voorjaar van 2013, wanneer een onderzoek naar de financiële gevolgen zal zijn voltooid, 
wellicht stappen zullen worden gezet met het oog op de ratificatie. 

Er zijn in Nederland enkele voorbeelden van beste praktijken. Pesten staat hoog op de 
(politieke) agenda en scholen moeten een beleid tegen pesten hebben. Er zijn verschillende 
belanghebbenden die "vechten" voor de rechten van het kind. De instelling van de 
Kinderombudsman en van de Nationale Jeugdraad zijn goede voorbeelden van beste 
praktijken. Er is een goed mechanisme voor vroegtijdig ingrijpen ingesteld. Ten slotte kan 
gezegd worden dat alle belanghebbenden pleiten voor meer bewustwording bij het publiek 
en de beleidsmakers met betrekking tot de rechten van het kind en van kinderen met een 
handicap. 
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BIJLAGE 2 – STATISTISCHE INFORMATIE 
Aantal 

gevallen 
van 

geweld143 

Jaar 

Geweld Geslachts-
discriminatie 

Overige 
discriminatie 

Verdachten 
van delicten 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

Geen gegevens beschikbaar. 

Er zijn onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot personen met een handicap in het 
algemeen, waarbij heel weinig naar kinderen wordt verwezen, of met betrekking tot 
kinderen in het algemeen, waarbij nauwelijks naar gehandicapte kinderen wordt verwezen. 
De onderzoeken zijn op schattingen gebaseerd. De Kinderombudsman is nog niet lang 
genoeg actief om zulke gegevens te kunnen verschaffen. 

143 Bij een relevante instantie gemelde gevallen; afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens. 
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BIJLAGE 3 – STUDIE OVER HET BELEID VAN LIDSTATEN 
INZAKE KINDEREN MET EEN HANDICAP - SAMENVATTING 

Er zijn in de Europese Unie ongeveer 100 miljoen kinderen en ongeveer 80 miljoen 
Europeanen hebben een handicap. Hoewel er duidelijke gegevens bestaan over het aantal 
kinderen en het aantal personen met een handicap, geldt dit niet voor het aantal kinderen 
met een handicap. Kinderen met een handicap hebben te maken met een combinatie van 
verschillende kwetsbaarheidsfactoren. Hun rechten als kind moeten worden beschermd 
door speciale maatregelen die door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten 
van het kind (VRK) worden erkend. Als individu met een handicap zijn het bijzonder 
kwetsbare EU-burgers die recht hebben op specifieke waarborgen en bescherming, zoals 
erkend door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een 
handicap (CRPD). 

Kinderen met een handicap en hun familie hebben dagelijks met specifieke problemen te 
maken, zoals het gebrek aan steun voor inclusie in het onderwijs, het ondervinden van 
geweld en het gebrek aan de juiste middelen om hiervan melding te maken, moeite met 
toegang tot gebouwen of diensten of het feit dat ze niet gehoord worden en niet 
participeren bij besluiten die gevolgen hebben voor hun leven. 

De verdragen bevatten bepalingen die betrekking hebben op deze problemen en 
bescherming bieden voor het recht om alle mensenrechten en fundamentele vrijheden te 
genieten door waarborging van 

 gelijke mogelijkheden en toegankelijkheid, 

 dat het belang van het kind in acht wordt genomen bij alle maatregelen die hem of 
haar treffen, 

 dat bij beslissingen die hem of haar raken, rekening wordt gehouden met de zich 
ontwikkelende vermogens van het kind, 

 het recht om gehoord te worden bij procedures en besluitvormingsprocessen met 
betrekking tot het kind en het recht op volledige en doeltreffende participatie,
 

 het recht op een gezinsleven,
 

 het recht op effectieve toegang tot (inclusief) onderwijs, 


 het recht op gezondheidszorg,
 

 het recht op bijstand en
 

 vrijwaring van geweld.
 

Deze studie biedt een weergave van de bepalingen van beide verdragen en hierin staan de 
belangrijkste rechten van kinderen met een handicap vermeld die algemeen in de EU 
moeten worden uitgevoerd vanwege het grote aantal EU-lidstaten die deze verdragen 
hebben geratificeerd. Bovendien heeft de Europese Unie zich in december 2010 
aangesloten bij het CRPD. Hiermee erkende de EU de problemen waar personen met een 
handicap bij het veiligstellen van hun rechten mee te maken hebben en nam zij naast de 
lidstaten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit verdrag. De 
verantwoordelijkheid van de EU voor de uitvoering van het VRK is van een andere orde. 
Hoewel dit verdrag niet door de EU is geratificeerd, vormen de VRK-rechten en -beginselen 
een richtsnoer voor EU-beleid en -maatregelen aangezien de kinderrechten als EU
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doelstelling in het Verdrag zijn erkend. 

Deze studie biedt een evaluatie van de huidige situatie met betrekking tot de rechten van 
kinderen met een handicap in de EU en de behoefte aan EU-wetgeving of andere 
maatregelen. De mogelijkheden om op EU-niveau te handelen, worden bepaald door de 
mate van bevoegdheid op grond van de Verdragen. Deze bevoegdheid kan exclusief, 
gedeeld of ondersteunend zijn (artikel 2 VWEU). 

In het huidige wetgevings- en beleidskader van de EU worden de rechten en beginselen 
van de verdragen die van toepassing zijn op kinderen met een handicap en tot op zekere 
hoogte de uitvoering hiervan erkend. De bestaande EU-wetgeving op dit gebied is echter 
voornamelijk van toepassing op bepaalde sectoren (d.w.z. werkgelegenheid of immigratie). 
De wetgeving heeft betrekking op de situatie van personen met een handicap, los van de 
rechten van het kind. Aangezien kinderen met een handicap met verschillende vormen van 
discriminatie te maken hebben, moet echter zowel rekening worden gehouden met hun 
leeftijd als met hun handicap en moeten er voor hen maatregelen op maat worden 
ontwikkeld om te waarborgen dat hun rechten in acht worden genomen. 

A. Vergelijkende analyse van nationale juridische kaders 

De vergelijkende analyse van de nationale juridische kaders voor de rechten van kinderen 
met een handicap in 18 lidstaten144 is gebaseerd op criteria die zijn ontwikkeld om een 
beoordeling van vergelijkbare gegevens uit elke nationale studie mogelijk te maken. De 
criteria zijn gebaseerd op de vereisten voor elk recht en de beginselen waarvan is 
vastgesteld dat ze van toepassing zijn op de situatie van kinderen met een handicap145. De 
criteria zijn vastgesteld op grond van de tekst van beide verdragen en de algemene 
opmerkingen over de interpretatie van het VRK. 

In het algemeen zijn er in de 18 lidstaten uitgebreide juridische kaders waarin de 
belangrijkste aspecten van de in het CRPD en VRK vastgestelde rechten en beginselen tot 
uitdrukking komen. Hoewel kan worden gesteld dat de rechten van kinderen met een 
handicap door middel van algemene of specifieke wetgeving in de nationale juridische 
stelsels brede erkenning krijgen, bleek de praktische uitvoering hiervan in de meeste 
lidstaten problematisch te zijn. 

Het beginsel van het belang van het kind wordt in de nationale wetgeving algemeen 
erkend. De uitvoering hiervan blijft echter meestal beperkt tot besluiten omtrent de familie 
en sociale bescherming die kinderen raken en de specifieke behoeften van kinderen met 
een handicap worden hierbij niet erkend. Uit de landenstudies bleek dat niet goed wordt 
begrepen wat dit beginsel inhoudt, dat het concept niet voldoende is ontwikkeld door 
middel van wetgeving of jurisprudentie en dat er een algemeen gebrek is aan 
uitvoeringsbepalingen. 

Het non-discriminatierecht op grond van handicap of leeftijd wordt weergegeven in de 
nationale wetgeving, maar er is in het algemeen slechts sprake van een gedeeltelijke 

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

kader van de specificaties van deze studie. 

145 8 rechten en beginselen zijn als het meest relevant voor de situatie van kinderen met een handicap
 
geïdentificeerd: het belang van het kind, het non-discriminatierecht, het rekening houden met de zich
 
ontwikkelende vermogens, het participatierecht/recht om te worden gehoord, het recht op vrijwaring van geweld, 

het recht op een gezinsleven, het recht op bijstand en het recht op onderwijs.
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toepassing van dit recht en de maatregelen ten behoeve van behoorlijke voorzieningen zijn 
meestal ontoereikend om het recht te garanderen. In de praktijk blijft toegankelijkheid een 
groot probleem in de meeste lidstaten. Er wordt zelden gewezen op de verschillende 
vormen van discriminatie waarmee kinderen met een handicap of gehandicapte meisjes 
geconfronteerd worden. Er zijn te weinig toezichtresultaten en gegevens over gevallen van 
schendingen van rechten die zouden kunnen bijdragen aan het vaststellen van effectievere 
maatregelen. 

In de meeste landen wordt rekening gehouden met de zich ontwikkelende vermogens 
van het kind, vooral in relatie tot de leeftijd, rijpheid en ontplooiing van het kind. De 
situatie van kinderen met een handicap wordt echter niet specifiek erkend. Dit wordt alleen 
bij een bepaald soort beslissingen toegepast en de lidstaten houden vooral rekening met de 
leeftijd van het kind, wat voor kinderen met een handicap niet altijd relevant is en 
waardoor zij mogelijk niet worden betrokken bij besluitvormingsprocessen die op hen 
betrekking hebben. 

Het recht op participatie en om gehoord te worden bij besluitvormingsprocessen die 
kinderen met een handicap raken, wordt in de wetgeving van de 18 lidstaten erkend. De 
uitvoering hiervan is echter vaak beperkt tot enkele sectorale procedures, vooral met 
betrekking tot het familierecht en tot op zekere hoogte in het onderwijs. In de praktijk  
worden kinderen met een handicap niet zo systematisch betrokken bij het openbare en 
privéleven en participeren ze hierin niet op hetzelfde niveau als hun niet-gehandicapte 
leeftijdgenoten. 

In het algemeen wordt het recht op vrijwaring van geweld in de wetgeving van de 
lidstaten erkend. In alle landenrapporten wordt echter erkend dat mishandeling van 
kinderen met een handicap een groot probleem is. Vooral geweld in instellingen is een punt 
van zorg. Door een gebrek aan systematische gegevens en de problemen die slachtoffers 
ondervinden bij het melden van mishandeling kan niet het overzicht van de situatie worden 
gegeven dat voor het aannemen van het juiste beleid en de juiste maatregelen nodig zou 
zijn.  

Het recht op een gezinsleven wordt breed erkend in het recht van de geselecteerde 
lidstaten. Onvoldoende begeleiding en steun voor de gezinnen in hun dagelijks leven en bij 
de integratie van het kind met een handicap vormt in de meeste van de 18 lidstaten echter 
een belangrijk probleem. Zonder behoorlijke bijstand zouden gezinnen met veel problemen 
hun verantwoordelijkheid kunnen opgeven, wat kan leiden tot een situatie waarin er bijna 
geen andere optie meer is dan institutionalisering. 

In het algemeen wordt het recht op verschillende vormen van bijstand (financiële en 
sociale steun, steun bij de gezondheidszorg, etc.) voor kinderen met een handicap en hun 
familie erkend in de wet- of regelgeving. Echter, in de meeste gevallen is de bijstand ook 
weer beperkt tot bepaalde sectoren (vooral op sociaal en gezondheidsgebied) en 
ontoereikend (financiële steun en hulp van mensen). Opheffing of vermindering van de 
bijstand is in de meeste lidstaten mede een gevolg van de economische crisis. Toegang tot 
bijstand wordt vaak niet gezien als een instrument waarmee rechten kunnen worden 
beschermd, maar als een discretionaire maatregel die onderhevig is aan 
begrotingsbeperkingen. 

Alle lidstaten erkennen het recht op onderwijs in hun grondwet of juridisch kader; in de 
praktijk blijft het voor kinderen met een handicap echter zeer moeilijk om toegang te 
krijgen tot de school van hun voorkeur. Reguliere scholen blijven in veel lidstaten 
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grotendeels ontoegankelijk voor kinderen met een handicap, terwijl in andere landen 
scholen onvoldoende middelen hebben en de steun voor het kind met een handicap schaars 
is. Bovendien zijn de leerkrachten op reguliere scholen onvoldoende opgeleid en niet 
voldoende op de hoogte van de behoeften van kinderen met een handicap en worden de 
programma's niet systematisch op hen afgestemd. 

De nalevingsmechanismen zijn zwak en niet afgestemd op de situatie van kinderen met 
een handicap. Doordat ze onvoldoende informatie hebben over hun rechten, procedures en 
de bevoegde instanties en hierin niet genoeg begeleid worden, hebben gezinnen met 
kinderen met een handicap beperkte toegang tot deze instrumenten. 

Op grond van deze bevindingen biedt de studie conclusies en aanbevelingen voor EU
maatregelen, rekening houdend met de bevoegdheid van de EU op basis van de Verdragen 
inzake een reeks beleidsterreinen, waaronder handicaps en kinderrechten. 

B.1 De rol van de Europese Unie 

De EU bezit geen uitdrukkelijke bevoegdheid op het gebied van kinderen met een handicap. 
Het EU-kader bevat echter bepalingen waarin de rol van de EU wordt erkend bij de 
bevordering van de bescherming van de kinderrechten als EU-doelstelling, alsmede haar 
bevoegdheid voor de bestrijding van discriminatie op grond van een handicap. Bovendien 
worden in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat dezelfde juridische 
waarde heeft als de Verdragen, het non-discriminatierecht op grond van een handicap 
(artikel 21) en de kinderrechten (artikel 24 ) erkend. Hoewel dit een belangrijke erkenning 
is, leidt dit niet tot een uitbreiding van de door de Verdragen verleende bevoegdheid van de 
EU. 

De EU is, samen met de lidstaten in gebieden waarvoor een gedeelde of nationale 
bevoegdheid geldt, gebonden aan de CRPD-bepalingen en dient de noodzakelijke 
maatregelen ter bestrijding van discriminatie op grond van een handicap te nemen in het 
kader van artikel 19 VWEU of in andere aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de 
EU behoren. Artikel 19, lid 1 VWEU biedt de juridische basis voor EU-maatregelen (zie 
onder andere het voorstel voor een richtlijn betreffende gelijke behandeling146) maar door 
de vereiste eenparigheid van stemmen is het moeilijk om op grond hiervan 
overeenstemming te bereiken. Op grond van artikel 19, lid 2 kan de EU, volgens de gewone 
wetgevingsprocedure, basisbeginselen en stimuleringsmaatregelen aannemen ter 
ondersteuning van de maatregelen van de lidstaten ter bestrijding van discriminatie. 

Noch bovengenoemd voorstel voor een richtlijn betreffende gelijke behandeling, noch enige 
andere EU-maatregel voorziet in een definitie van het begrip "handicap". Vóór de 
vaststelling van het CRPD definieerde het Europese Hof van Justitie (HvJ-EU) in een arrest 
van juli 2006 handicap in dezelfde zin als het CRPD binnen 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"147. Het HvJ-EU heeft dit concept onlangs verder uitgewerkt148 

146 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/2008/0426 
definitief, beschikbaar op: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:en:NOT (voor het laatst 
geraadpleegd op 6.5.13). 
147 Arrest C-13/05 van het Hof (Grote kamer) van 11 juli 2006, Sonia Chacón Navas v Eurest Colectividades, pt 
43. 
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door te verklaren dat "gehandicapt zijn" het gevolg is van belemmeringen die de volledige 
en daadwerkelijke deelneming van de betrokkene aan het beroepsleven op voet van 
gelijkheid met andere werknemers in de weg staan en roept daarbij werkgevers op 
behoorlijke voorzieningen te treffen. 

EU-maatregelen kunnen ook worden getroffen in relatie tot andere beleidsterreinen binnen 
de bevoegdheid van de EU. Verschillende kwesties in verband met de rechten van kinderen 
met een handicap zijn verbonden met EU-beleidsterreinen als sociaal beleid, economische, 
sociale en territoriale cohesie, vervoer, vrijheid, veiligheid en justitie, allemaal 
beleidsterreinen waarvoor een gedeelde bevoegdheid geldt. Daarbij heeft de EU de 
mogelijkheid maatregelen te nemen ter ondersteuning van het beleid van de lidstaten op 
een aantal gebieden waar kinderen met een handicap mee te maken hebben, zoals 
onderwijs, sport, jeugd en gezondheid.  

B. 2 Bestaande relevante afgeleide wetgeving 

Dat bij maatregelen met betrekking tot het kind allereerst wordt gedacht aan het 
belang van het kind is een in de EU-wetgeving erkende fundamentele vereiste. In 
artikel 7 van de bemiddelingsrichtlijn 2008/52149 is bepaald dat de bemiddelaar bij de 
beslissing of het kind in een rechtszaak getuigenis kan afleggen, rekening dient te houden 
met de belangen van het kind. Krachtens de gezinsherenigingsrichtlijn150 moeten de 
autoriteiten van de lidstaten bij de behandeling van een verzoek tot gezinshereniging 
rekening houden met de belangen van het kind (artikel 5)151. De bescherming van de 
belangen van het kind wordt uitdrukkelijk genoemd in Richtlijn 2004/81/EG van de Raad152 

betreffende slachtoffers van mensenhandel. 

Non-discriminatie wordt op EU-niveau momenteel behandeld in vier EU-richtlijnen op 
basis van beschermde gronden zoals geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst, 
levensovertuiging, leeftijd en seksuele geaardheid, waarbij het toepassingsgebied meestal 
beperkt is tot de werkgelegenheid153. Hierin zijn bepalingen vastgelegd "voor de bestrijding 
van discriminatie (…) zodat in de lidstaten het beginsel van gelijke behandeling 
toegepast kan worden"154. Het hebben van een handicap wordt als grond voor discriminatie 
erkend in Richtlijn 2000/78/EG en verder is de bescherming van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen in arbeid en beroep krachtens Richtlijn 2006/54/EG ook van toepassing op 
personen met een handicap. In Richtlijn 2000/43/EG betreffende gelijke behandeling van 
personen ongeacht ras of etnische afstamming behoort een handicap niet tot de 
beschermde gronden. Richtlijn 2004/113/EG betreffende gelijke behandeling van mannen 

148 Arrest van het Hof, Gevoegde zaken C-335/11 en C-337/11 van 11 april 2013, HK Danmark, als lasthebber van 
Jette Ring v Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11) en HK Danmark, als lasthebber van Lone Skouboe Werge 
v Dansk Arbejdsgiverforening als lasthebber voor Pro Display A/S (C-337/11), pt 47.
149 Richtlijn 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en 
handelszaken. 
150 Richtlijn van de Raad 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging. 
151 '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. 
152 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.
153 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. 
154 Artikel 1 Richtlijn 2000/43/EG. 
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en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten verwijst naar 
discriminatie op grond van geslacht, maar niet op grond van leeftijd of een handicap. 

De Europese Commissie heeft de verschillen in bescherming tussen de verschillende 
gronden erkend en in 2008 een voorstel voor een richtlijn gepubliceerd dat tot doel heeft 
het juridisch kader te voltooien en meer gelijkheid in de bescherming te creëren voor de 
verschillende gronden155. 

Andere maatregelen op beleidsterreinen als de interne markt of het vervoer hebben 
gevolgen voor de toegang van kinderen met een handicap tot diensten - zonder 
onderscheid. Op grond van Richtlijn 2001/85/EG betreffende het vervoer van passagiers, 
bijvoorbeeld, zijn speciale voorzieningen voor personen met beperkte mobiliteit of een 
visuele beperking vereist. Andere instrumenten zijn van toepassing op de rechten van 
personen met een handicap in het luchtverkeer, bij de toegankelijkheid van liften, de 
uitvoering van overheidsopdrachten of maatregelen voor telecommunicatie156. 
Overeenkomstig de bevoegdheden worden EU-maatregelen ter bestrijding van discriminatie 
aangevuld met activiteiten van de EU-instellingen ten behoeve van kennisverspreiding op 
het gebied van discriminatie (bv. voorlichtingscampagnes), steun aan bemiddelende 
actoren (bv. ngo's, sociale partners en organisaties voor gelijke kansen) om hun vermogen 
tot discriminatiebestrijding te verbeteren en ter bevordering van de uitwisseling van 
nationale goede praktijken. 

De zich ontwikkelende vermogens moeten in aanmerking worden genomen volgens de 
Brussel II bis Verordening nr. 2201/2003 op grond waarvan rechters het kind moeten 
horen overeenkomstig zijn of haar mate van rijpheid. Deze formulering is ook te vinden in 
EU-wetgeving op het gebied van immigratie en asiel in verband met niet-begeleide 
minderjarigen.  

Het participatierecht voor kinderen wordt erkend in enkele strategische documenten van 
de Commissie waaronder "Europese beleidsmaatregelen voor jongeren" (2005), de "EU
strategie voor de rechten van het kind" (2006), het Programma Jeugd in actie en de EU-
agenda voor de rechten van het kind van 2011. In EU-wetgeving over immigratie en asiel 
wordt het recht van het kind om in rechtszaken gehoord te worden erkend op grond van de 
Brussel II bis Verordening nr. 2201/2003. 

De EU heeft een aantal maatregelen aangenomen met betrekking tot de bescherming van 
kinderen tegen geweld157 in verband met kinderhandel, seksuele uitbuiting van kinderen 
en de bescherming van slachtoffers, met inbegrip van verschillende richtlijnen158 om 

155 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 wordt 
momenteel door de Raad geblokkeerd.
156 '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. 
157 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; Kaderbesluit van de Raad 2004/68/JBZ 
met betrekking tot de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie; Kaderbesluit van de 
Raad 2001/220/JBZ inzake de status van het slachtoffer in de strafprocedure; Resolutie van de Raad 2001/C 
283/01 betreffende de bijdrage van het maatschappelijk middenveld bij het opsporen van verdwenen of seksueel 
uitgebuite kinderen. Besluit nr. 1351/2008/EG tot vaststelling van een meerjarenprogramma 2009-2013 voor een 
veiliger internet. 
158 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 2011/92/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 
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sommige van deze instrumenten te vervangen. Bijvoorbeeld Richtlijn 2011/36/EU inzake de 
voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, 
is gericht op de bescherming van kinderen, die kwetsbaarder zijn dan volwassenen, en 
schrijft zwaardere straffen voor indien het misdrijf is gepleegd tegen kwetsbare personen 
zoals kinderen en personen met een handicap.  

In Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de 
ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten wordt erkend dat 
een slachtoffer van een strafbaar feit zonder enig onderscheid op welke grond dan ook, met 
inbegrip van leeftijd en handicap, dient te worden behandeld. Ten slotte voorziet Richtlijn 
2011/92/EU ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en 
kinderpornografie159 in de behoefte aan specifieke bescherming van kinderen met een 
handicap. 

Het recht op een gezinsleven en het handhaven van een kind in een gezinscontext staan 
centraal in Verordening nr. 2201/2003 van de Raad Brussel II bis (EG)160. Op het gebied 
van het immigratiebeleid wordt het recht van het kind op een gezinsleven gewaarborgd 
door de regelgeving op het gebied van gezinshereniging 161 en de bepalingen van de 
richtlijn inzake asiel162 met betrekking tot niet-begeleide minderjarigen en het respect voor 
het gezin. 

Het beginsel van maximale inclusie van kinderen met een handicap in de 
samenleving is neergelegd in strategiedocumenten zoals de strategie inzake handicaps 
2010-2020163 en het EU 2020-programma met betrekking tot onderwijs en opleiding164. De 
resolutie van de Raad van 2003 over gelijke kansen in onderwijs en opleiding voor 
leerlingen en studenten met een functiebeperking165 had betrekking op het probleem van 
de toegang tot onderwijs van kinderen met een handicap. In 2010 benadrukte de resolutie 
van het Europees Parlement over mobiliteit en inclusie van kinderen met een handicap166 

dat volledige inachtneming van de kinderrechten gewaarborgd moest worden, met inbegrip 
van het recht op onderwijs en het recht van kinderen met een handicap om deel te nemen 
aan het gemeenschapsleven. De EU-instellingen bieden ook steun aan het Europees 
Agentschap voor de ontwikkeling van het onderwijs voor leerlingen met 

rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van 
Kaderbesluit 2001/220/JBZ . 
159 Artikel 1 Richtlijn 2011/92/EU. 
160 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.
161 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; 
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.
162 Richtlijn 2001/55/EG van de Raad betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in 
geval van massale toestroom van ontheemden; 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; Richtlijn 2005/85/EG van de Raad betreffende 
minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus.
163 Actiegebied 5 van de Mededeling van de Commissie Europese strategie inzake handicaps 2010-2020: Een 
hernieuwd engagement voor een onbelemmerd Europa (COM(2010) 636 definitief.
164 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 119/2, van 28 mei 2005.
165 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.
166 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)). 
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bijzondere behoeften, de onafhankelijke organisatie die optreedt als platform voor 
samenwerking op het gebied van bijzondere behoeften in het onderwijs en bevordering van 
volledige participatie in regulier onderwijs en reguliere opleidingen167. 

C. Aanbevelingen voor EU-maatregelen 

Bij een evaluatie van de behoefte aan specifieke aanbevelingen ter verbetering van de 
situatie van kinderen met een handicap moet benadrukt worden dat kinderen met een 
handicap in de allereerste plaats kinderen zijn, met dezelfde behoeften als alle andere 
kinderen, en dat zij alle door het VRK erkende rechten moeten genieten. Wat hen anders 
maakt dan andere kinderen moet worden erkend voor de ontwikkeling van passende 
wetgeving en beleidsmaatregelen.  

Horizontale kwesties 

	 De eerste algemene aanbeveling is dat alle lidstaten die dit nog niet hebben gedaan de 
twee in deze studie genoemde verdragen moeten ratificeren en de bepalingen hiervan 
moeten uitvoeren door nationale wetgeving aan te nemen en de handhaving hiervan te 
waarborgen. 

	 De Europese Commissie dient, in overleg met het VN-secretariaat voor het CRPD en het 
VN-secretariaat voor het VRK, te zorgen dat enkele definities van de verdragen die de 
hoekstenen voor de uitvoering van de rechten van kinderen met een handicap zijn, door 
de lidstaten worden begrepen en toegepast, namelijk de definitie van "handicap", "de 
belangen van het kind" en de "zich ontwikkelende vermogens van het kind". Zij moeten 
het voortouw nemen bij de ontwikkeling van initiatieven om te waarborgen dat rekening 
wordt gehouden met de specifieke kenmerken van kinderen met een handicap. 

Daarom wordt de Commissie aangeraden het initiatief te nemen om op EU-niveau 
helderheid te verschaffen omtrent de CRPD-definitie van "handicap", aangezien deze 
definitie in de praktijk als te ruim wordt beschouwd, wat tot problemen leidt bij de 
toepassing op nationaal niveau. De ontwikkeling van richtsnoeren, uitwisseling van 
beste praktijken en bevordering van het gebruik van bestaande handboeken worden 
aanbevolen. 

	 De Europese Commissie moet actie ondernemen om te bevorderen dat aandacht wordt 
besteed aan kinderen met een handicap in de bestaande mainstreaminginitiatieven voor 
non-discriminatie en gelijke behandeling. 

	 Het EP, de Raad en de Commissie moeten de ontwikkeling van nationale informatie
instrumenten voor hulp aan gezinnen met kinderen met een handicap bevorderen, 
opdat zij inzicht krijgen in de op hen toepasselijke juridische kaders, waaronder 
toegang tot steunmaatregelen, bevoegde instanties, procedures en 
nalevingsmechanismen. Tot de specifieke op deze gezinnen gerichte instrumenten zou 
ook een EU-webportaal kunnen behoren dat waar mogelijk gekoppeld wordt aan 
nationale portalen met uitgebreide informatie over rechten, voorschriften, 
uitvoeringscriteria, bevoegde instanties en coördinatiesystemen. Dit initiatief zou de 
toenadering van de burgers tot de EU kunnen bevorderen. 

	 De EU-instellingen moeten een voortrekkersrol vervullen bij de voorlichting over zaken 
in verband met de rechten van kinderen met een handicap, hun belangen en specifieke 
behoeften, om de volledige uitvoering van het beginsel van de belangen van kinderen 
met een handicap te bevorderen. Het EP en de Raad kunnen ook gebruikmaken van hun 
begrotingsbevoegdheden om fondsen voor voorlichtingscampagnes te verschaffen. 

167 Website van het Europees Agentschap voor de ontwikkeling van het onderwijs voor leerlingen met bijzondere 
behoeften: http://www.european-agency.org/about-us. 
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Het belang van het kind 

	 Hoewel de meeste landen wetgeving hebben waarin het beginsel van het belang van het 
kind wordt erkend, hebben maar weinig lidstaten in hun wetgeving vastgelegd dat hier 
systematisch rekening mee moet worden gehouden bij alle beslissingen met betrekking 
tot kinderen. Sommige lidstaten (zoals Zweden en het Verenigd Koninkrijk) hebben een 
kind-effectbeoordeling van voorgestelde wetgeving ingevoerd. De Europese Commissie 
wordt aangeraden de uitwisseling van deze initiatieven te bevorderen en een leidraad te 
ontwikkelen voor methodologieën voor de uitvoering van deze kind-effectbeoordelingen 
waarmee het beginsel van het belang van het kind wordt toegepast. 

Het non-discriminatierecht 

	 Het concept "behoorlijke voorzieningen" in verband met de specifieke situatie van 
kinderen met een handicap dient verduidelijkt en verder ontwikkeld te worden om de 
grenzen voor het gebruik van onevenredige belasting vast te stellen. De EU zou dit, via 
de Commissie, kunnen steunen door middel van een uitwisseling van beste praktijken 
op nationaal niveau inzake behoorlijke voorzieningen in verschillende situaties. Dit zou 
bijdragen aan het vaststellen van de basis op grond waarvan door openbare autoriteiten 
maatregelen moeten worden genomen voor inachtneming van het recht en dit 
voorkomt dat er een discussie over ontstaat vanwege onevenredige kosten. 

	 Met het voorstel van de Commissie uit 2008 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 kan, indien het 
wordt aangenomen, de situatie van kinderen met een handicap worden aangepakt. 
Amendement 37 van het Europees Parlement verwijst naar meervoudige discriminatie. 
In deze context kan een verduidelijking worden opgenomen in de overwegingen van het 
voorstel tot een richtlijn om te waarborgen dat de situatie van kinderen met een 
handicap als onderdeel van het toepassingsgebied wordt gezien. 

	 Het ontwerp van de Europese Commissie voor een binnenkort verwachte Europese 
toegankelijkheidswet moet uitdrukkelijk betrekking hebben op de toegang van kinderen 
met een handicap tot goederen en diensten, met ten minste een verwijzing naar 
gevallen van meervoudige discriminatie. 

De zich ontwikkelende vermogens van kinderen met een handicap 

	 Het EP moet bedenken hoe bewustzijn kan worden gecreëerd rond de zich 
ontwikkelende vermogens van kinderen, met inbegrip van kinderen met een handicap, 
en hoe kan worden bevorderd dat hiermee rekening wordt gehouden, om te zorgen dat 
het beginsel bij alle besluitvormingsprocessen met betrekking tot hen wordt toegepast.  

	 Bij elke nieuwe wetgeving inzake kindvriendelijke justitie moet aandacht worden 
besteed aan de mogelijkheid voor het kind met een handicap om gehoord te worden in 
gerechtelijke procedures die hem of haar raken. De Commissie moet erop toezien dat 
deze bepalingen worden opgenomen in de verwachte EU-wet betreffende bijzondere 
waarborgen voor kwetsbare verdachten of beklaagden, met inbegrip van kinderen, of de 
verwachte EU-wet voor de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen betreffende de ouderlijke 
verantwoordelijkheid. 

	 Voorts wordt aanbevolen dat de Europese Commissie, de Raad en het EP het gebruik 
van de Richtsnoeren van de Raad van Europa inzake kindvriendelijke justitie bevorderen 
en training voor de relevante professionals op alle niveaus steunen. 

Participatierecht voor kinderen met een handicap 

	 De verwachte Europese Toegankelijkheidswet kan voorzien in de ontwikkeling van 
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instrumenten ter waarborging van de participatie van kinderen met een handicap in de 
raadplegingsprocessen van de wetgevings- en beleidsinitiatieven die op hen betrekking 
hebben. 

	 Het EP moet onderzoeken hoe voorlichting kan worden gegeven over de vereisten voor 
de waarborging van het participatierecht van kinderen met een handicap via concrete 
maatregelen zoals simulatie van plenaire vergaderingen in het EP met kinderen met een 
handicap, het garanderen van de fysieke toegang tot de gebouwen van het EP of het 
ontwerpen van instrumenten voor niet-fysieke participatie. 

Het recht om gehoord te worden voor kinderen met een handicap 

	 Voor een doeltreffende uitoefening van het recht om gehoord te worden door kinderen 
met een handicap moet de houding van rechterlijke, administratieve en 
handhavingsambtenaren veranderen. Daarom moeten het EP, de Raad en de Commissie 
de lidstaten aansporen tot het organiseren van op overheidsdiensten gerichte 
bewustzijnsacties en training. 

	 De Commissie moet er bij de voorbereiding van wetgeving inzake kindvriendelijke 
justitie voor zorgen dat adequate maatregelen worden genomen om het kind in staat te 
stellen zijn/haar mening te geven in gerechtelijke procedures die hem/haar raken. Dit 
dient te gebeuren door een vertrouwensklimaat tussen het kind en de rechterlijke en 
handhavingsambtenaren tot stand te brengen en behoorlijke voorzieningen te bieden 
ter waarborging van het recht om daadwerkelijk gehoord te worden voor kinderen met 
een handicap. 

Vrijwaring van geweld 

	 Het verdient aanbeveling dat het EP, de Raad en de Commissie het verzamelen van 
statistische gegevens over de situatie van geweld tegen kinderen, en met name 
kinderen met een handicap, bevorderen. Bovendien moeten ze zich inzetten voor de 
ontwikkeling van indicatoren (zoals handicap, kinderen, meisjes, gezinsomgeving) die in 
andere beleids- of algemene onderzoeken moeten worden opgenomen om 
systematische gegevens over de situatie van kinderen met een handicap te verschaffen. 

	 De Europese Commissie en het EP moeten het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten stimuleren om de situatie van geweld tegen kinderen te onderzoeken – 
met name in instellingen en met inbegrip van kinderen met een handicap omdat die 
bijzonder kwetsbaar zijn. De hiervoor benodigde financiële middelen moeten worden 
ingediend bij de begrotingsautoriteit.  

	 De Europese Commissie moet vooral aandacht besteden aan de behoefte aan EU
maatregelen ter vermindering van het aantal gevallen van geweld tegen kinderen, in 
het bijzonder kinderen met een handicap, in de lidstaten (zowel thuis als in openbare 
instellingen). De Commissie kan beginnen met het organiseren van voorbereidend werk 
door werkgroepen van deskundigen uit de lidstaten die moeten nadenken over: 

	 voorstellen om te zorgen dat de lidstaten preventieve maatregelen nemen en 
behoorlijke monitorsystemen instellen om gevallen van geweld tegen en 
mishandeling van kinderen te signaleren,  

	 de instelling van controlemechanismen en regelmatige inspecties, 

	 peer reviews of de open coördinatiemethode voor de uitvoering van voorstellen,  

	 toegang tot informatie- en communicatiediensten ter verbetering van het 
klachtensysteem met betrekking tot het recht van kinderen op vrijwaring van 
geweld. 

61
 



 
_________________________________________________________________  
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	 De Commissie kan oproepen tot het organiseren van gespecialiseerde trainingen en 
workshops voor beroepsbeoefenaars in de gehele EU voor het delen van kennis rond 
klachtenprocedures, meldmaatregelen en toegang tot communicatiediensten voor 
kinderen met een handicap en met name voor kinderen met een ernstige of 
verstandelijke handicap. De begrotingsautoriteit moet de voor deze activiteiten 
benodigde financiële middelen verstrekken. 

Het recht op een gezinsleven van kinderen met een handicap 

	 De Commissie, de Raad en het EP moeten de lidstaten aansporen tot instelling van 
gepaste ondersteunende structuren voor gezinnen met kinderen met een handicap om 
het risico dat een kind zijn gezinsleven kwijtraakt te verlagen, waarbij de belangen van 
kinderen met een handicap moeten worden gewaarborgd. 

	 Binnen de open coördinatiemethode moet de Commissie richtsnoeren ontwikkelen voor 
de minimale vereisten voor instellingen met betrekking tot kinderen met een handicap. 
Doel van deze richtsnoeren moet zijn dat wordt gewaarborgd dat het aantal gebruikers 
in zorgcentra klein is en dat er opvangmogelijkheden zijn voor autistische kinderen en 
kinderen met een verstandelijke handicap. 

	 De Commissie moet de begrotingsautortiteit voorstellen voor de bescherming van het 
recht van kinderen op een gezinsleven gebruik te maken van EU-fondsen, waarbij 
fondsen voor gezinnen voorrang moeten krijgen terwijl de goede kwaliteit van de 
instellingen gewaarborgd blijft. 

Toegang tot bijstand 

	 Er moet een speciale nationale instantie (met regionale kantoren) worden opgericht die 
verantwoordelijk is voor het beheer van de diensten, het budget en de bijstand voor 
kinderen en hun families, om te zorgen voor consistentie, coördinatie, effectiviteit, 
betere toegang en betere begeleiding voor gezinnen met betrekking tot de beschikbare 
financiële steun. 

	 Het EP moet actie blijven voeren voor kinderen met een handicap om de lidstaten te 
informeren over de negatieve gevolgen van bezuinigingen voor de uitoefening van 
rechten, vooral op het gebied van onderwijs, sociale bescherming en gezondheidszorg. 

	 Binnen het proces van het Europees semester moet de Commissie de lidstaten voorzien 
van adequate aanbevelingen voor het effectief gebruik van bestaande middelen in 
plaats van dat de steun die nodig is voor kinderen met een handicap, die tot de meest 
kwetsbare burgers behoren, alleen maar wordt afgeschaft. 

Toegang tot inclusief onderwijs 

	 De Commissie moet maatregelen ontwikkelen ter ondersteuning van de lidstaten bij het 
verbeteren van onderwijssystemen voor kinderen met een handicap via de open 
coördinatiemethode of peer review, met inachtneming van hun algemene deskundigheid 
op het gebied van onderwijs. Mogelijke maatregelen op EU-niveau: 

	 ontwikkeling van richtsnoeren voor beste praktijken en aanbevelingen inzake de 
middelen die minimaal nodig zijn voor het stroomlijnen van scholen en de rol van 
ouders en kinderen met een handicap bij besluitvormingsprocessen die deze 
kinderen raken of de ontwikkeling van onderwijsdoelstellingen; 

	 bevordering van scholing voor leerkrachten gericht op meer inzicht in de behoeften 
en zich ontwikkelende vermogens van kinderen met een handicap, 
onderwijsmethoden en het omgaan met kinderen met een specifieke handicap in 
een klas met klasgenoten zonder handicap; 
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	 bevordering van onderwijsinstrumenten ter ondersteuning van de inclusie van 
kinderen met een handicap in en buiten de school, zoals het handboek KOMPAS van 
de Raad van Europa; 

	 bevordering van initiatieven ter bestrijding van pesten en stigmatisering, onder 
andere via voorlichtingscampagnes om de inclusie van kinderen met een handicap 
te stimuleren; en 

	 ontwikkeling van kwaliteitsdoelstellingen voor onderwijs aan kinderen met een 
handicap en bevordering van initiatieven gericht op handhaving van de steun voor 
hoger onderwijs. 

EU-financiering 

	 Het EP, de Raad en de Commissie moeten ter bevordering van de ontwikkeling van 
sociale diensten van hoog niveau voor kinderen met een handicap het gebruik van de 
structuurfondsen onder de lidstaten stimuleren, en de uitvoering van het facultatief 
Europees kwaliteitskader voor sociale diensten mogelijk maken; 

	 Het EP, de Raad en de Commissie moeten met het oog op de-institutionalisering de 
ontwikkeling van op het gezin en de gemeenschap gebaseerde alternatieven 
bevorderen. 

	 Het EP, de Raad en de Commissie moeten bevorderen dat structuurfondsen worden 
gebruikt voor een betere toegankelijkheid en voor inclusief onderwijs. 
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BIJLAGE 4 – OVERZICHT VAN VERWANTE STUDIES 

Naam van de studie PE-nummer ISBN-nummer 

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

PE 474.416 978-92-823-4548-1 

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

PE 474.417 978-92-823-4542-9 

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

PE 474.418 978-92-823-4549-8 

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

PE 474.419 978-92-823-4561-0 

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

PE 474.420 978-92-823-4552-8 

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

PE 474.421 978-92-823-4562-7 

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

PE 474.422 978-92-823-4553-5 

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

PE 474.423 978-92-823-4563-4 

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

PE 474.424 978-92-823-4554-2 

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

PE 474.425 978-92-823-4564-1 

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

PE 474.426 978-92-823-4555-9 

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

PE 474.427 978-92-823-4565-8 
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Landenrapport Nederland voor de studie 
over het beleid van de lidstaten inzake 
kinderen met een handicap 

PE 474.428 978-92-823-4556-6 

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

PE 474.429 978-92-823-4566-5 

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

PE 474.430 978-92-823-4567-2 

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

PE 474.431 978-92-823-4557-3 

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

PE 474.432 978-92-823-4558-0 

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

PE 474.433 978-92-823-4568-9 

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

PE 474.434 978-92-823-4559-7 
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