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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster protesteert tegen de geneeskundige, psychologische en sociaal-pedagogische 
behandeling die haar 23-jarige autistische dochter sinds 2005 heeft gekregen, en zij stelt dat 
het Duitse bureau voor jeugd- en jongerenzorg (Jugendamt) en de sociale instanties zich op 
zeer regelmatige basis schuldig hebben gemaakt aan wanbeheer. De dochter is tegen 
indiensters wil in overgebracht naar een speciale instelling, en indienster is van oordeel dat er 
sprake is van dwangbehandeling en dat haar dochter daardoor de mogelijkheid voor inclusie 
en integratie wordt ontnomen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

De Europese Commissie is vastbesloten de grondrechten van EU-burgers te beschermen en 
wil in het bijzonder de situatie van personen met een handicap in Europa verbeteren.

De Europese Unie heeft echter slechts een beperkte bevoegdheid op het gebied van sociale 
aangelegenheden en gezondheidszorg. Zoals vermeld in artikel 6 van het VWEU en in artikel 
153 van het VWEU kan de Unie op het gebied van respectievelijk de bescherming en 
verbetering van de menselijke gezondheid en de bestrijding van sociale uitsluiting enkel "het 
optreden van de lidstaten ondersteunen, coördineren of aanvullen", aangezien de lidstaten de 
hoofdverantwoordelijke zijn voor de organisatie en verstrekking van hun sociale en 
gezondheidsdiensten en hun gezondheidszorg.
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Met de Europese strategie inzake handicaps 2010-20201, aangenomen door de Commissie in 
2010, steunt de EU de lidstaten bij de sociale integratie van alle gehandicapten in 
overeenstemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen 
met een handicap (VN CRPD)2, waarbij de EU sinds januari 2011 partij is. De EU is 
gebonden door het CRPD van de VN voor zover haar bevoegdheden reiken. Enkel wanneer 
de lidstaten het recht van de Unie ten uitvoer brengen, kan de Commissie beoordelen of een 
nationale wet of maatregel strookt met het CRPD van de VN en de rechten die zijn vastgelegd 
in het Handvest van de grondrechten van de EU.

De Commissie stimuleert samenwerking en de uitwisseling van goede praktijken tussen EU-
lidstaten om de kwaliteit van de sociale diensten te verbeteren en biedt financiële steun voor 
de ontwikkeling en modernisering van deze diensten (bijvoorbeeld uit het Europees Sociaal 
Fonds). Zij steunt ook beleidsontwikkelingen om gelijke toegang tot gezondheidszorg te 
bevorderen, waaronder kwaliteitsdiensten op het gebied van gezondheid en rehabilitatie die 
bestemd zijn voor mensen met een handicap. 

Er moet worden opgemerkt dat Duitsland zowel het CRPD van de VN als het facultatief 
protocol op 24 februari 2009 heeft geratificeerd. Als partij bij het CRPD van de VN is 
Duitsland ertoe gehouden alle mensenrechten en grondrechten van personen met een handicap 
te beschermen en te vrijwaren, met inbegrip van het recht op gelijke toegang tot 
gezondheidsdiensten, het recht om zelfstandig te wonen en deel uit te maken van de 
samenleving, het recht op vrijwaring van foltering en andere wrede, onmenselijke of 
vernederende behandeling of bestraffing en het recht op bescherming van de persoonlijke 
integriteit.

Of aan zulke verplichtingen is voldaan, wordt onderzocht door het VN-comité voor de rechten 
van personen met een handicap op basis van het verslag dat door Duitsland is ingediend over 
de tenuitvoerlegging van het CRPD, zoals bepaald in artikel 35 van het CRPD3. 

Volgens het facultatief protocol bij het CRPD van de VN4 is het Comité voor de rechten van 
personen met een handicap bevoegd voor het in ontvangst nemen en onderzoeken van 
meldingen van of namens personen of groepen van personen die vallen onder de rechtsmacht 
van de staat die partij is en die beweren het slachtoffer te zijn van een schending van de 
bepalingen van het verdrag door deze staat. Een van de voorwaarden voor het ontvankelijk 
verklaren van meldingen is dat alle beschikbare nationale rechtsmiddelen moeten zijn 
uitgeput. 

Duitsland heeft het Duitse Instituut voor de Mensenrechten aangewezen als nationale 
toezichtsinstantie belast met de bevordering, bescherming en monitoring van het CRPD van 
de VN zoals bepaald in artikel 33, lid 2, van het CRPD5. Hoewel de Duitse nationale 
toezichtsinstantie voor het CRPD geen mandaat heeft om specifieke klachten te onderzoeken 

                                               
1 COM(2010) 636 definitief en de begeleidende lijst van maatregelen voor 2010-2015, SEC(2010)1324.
2 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
3 Het eerste verslag werd door de Duitse federale regering goedgekeurd op 3 augustus 2011,
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/staatenbericht-2011.pdf?__blob=publicationFile
4 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx
5 http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/monitoring-stelle.html
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of juridisch advies te verstrekken in individuele zaken, kan zij vragen ontvangen en de 
betrokken personen doorverwijzen naar de passende adviesdiensten. 

De Commissie is van mening dat de genoemde problemen, met name de organisatie en het 
verlenen van gezondheidsdiensten aan personen met een handicap, de rechtstreekse 
bevoegdheid zijn van de respectieve autoriteiten in de lidstaat. 

Aanvullend advies over de nationale rechtsmiddelen kan worden aangevraagd bij de Duitse 
nationale toezichtsinstantie voor het CRPD.


