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van kinderen met een handicap op een passende behandeling

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners betichten de Andalusische regionale regering ervan al langer dan een jaar de kosten 
voor de behandeling in verschillende van haar openbare behandelcentra voor kinderen met 
een handicap niet te vergoeden. Indieners stellen vast dat deze realiteit hun kinderen met 
disfunctionele handicaps veroordeelt tot onderbreking van de behandeling en bijgevolg tot een 
marginale rol in de samenleving. Indieners geloven dat dit een inbreuk is op de rechten van 
kinderen met een handicap en daarom neerkomt op discriminatie. Indieners hebben hun zaak 
gepresenteerd bij het Andalusische parlement, de Andalusische Ombudsman, de 
gespecialiseerde permanente kamer van de Spaanse nationale gehandicaptenraad en bij de 
Spaanse Ombudsman zonder dat dit heeft geleid tot enige schadeloosstelling voor de situatie 
waarin zij zich bevinden. Indieners voegen ondersteunende documentatie toe van hun 
inspanningen om een vergoeding te verkrijgen en daarbij een kopie van het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een handicap.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 mei 2013. 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 zet zich volledig in voor de bescherming en bevordering van de 
grondrechten en voor de verbetering van de situatie van personen met een handicap in Europa.
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Artikel 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie stelt dat "kinderen 
recht hebben op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn.[…] Bij alle 
handelingen in verband met kinderen, ongeacht of deze worden verricht door 
overheidsinstanties of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind een 
essentiële overweging. "Concreet stelt artikel 26 van het Handvest dat de Unie het recht 
erkent en eerbiedigt van personen met een handicap op maatregelen die hun zelfstandigheid, 
hun maatschappelijke en beroepsmatige integratie en hun deelname aan het 
gemeenschapsleven ten goede komen.

In paragraaf 1 van artikel 51van het Handvest wordt echter nader bepaald dat het Handvest is 
gericht tot de EU-instellingen en de lidstaten, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten 
uitvoer brengen. Paragraaf 2 bepaalt dat het "Handvest het toepassingsgebied van het recht 
van de Unie niet uitbreidt tot buiten de bevoegdheden van de Unie of nieuwe bevoegdheden 
of taken voor de Unie schept (...)".

Het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind is door alle EU-lidstaten geratificeerd en ze 
dienen zich hieraan te houden. Volgens artikel 23 over de rechten van kinderen met een 
handicap moeten staten die partij zijn bij het Verdrag "het recht van het gehandicapte kind op 
bijzondere zorg erkennen en stimuleren en waarborgen dat aan het daarvoor in aanmerking 
komende kind en degenen die verantwoordelijk zijn voor zijn verzorging, afhankelijk van de 
beschikbare middelen, de bijstand wordt verleend die is aangevraagd en die passend is gezien 
de gesteldheid van het kind en de omstandigheden van de ouders of anderen die voor het kind 
zorgen. "Volgens artikel 23, lid 3, moet deze bijstand "wanneer mogelijk, gratis worden 
verleend, rekening houdend met de financiële middelen van de ouders of anderen die voor het 
kind zorgen […]."
De EU is geen partij bij het Verdrag inzake de rechten van het kind en beschikt niet over de 
bevoegdheid om toezicht te houden op de lidstaten bij de uitvoering van het Verdrag. Het 
Comité inzake de rechten van het kind houdt toezicht op zijn staten bij de uitvoering van het 
Verdrag inzake de rechten van het kind. Elke vijf jaar zijn de staten verplicht om periodieke 
verslagen aan het Comité te overleggen over de wijze waarop de rechten van het kind worden 
uitgevoerd, waaronder een hoofdstuk over kinderen met een handicap. Het Comité onderzoekt 
elk verslag en spreekt zijn bezorgdheid en aanbevelingen uit aan de staat die partij is in de 
vorm van slotopmerkingen. De laatste slotopmerkingen over Spanje werden in 2010
goedgekeurd. Het Comité heeft Spanje aanbevolen punt 9 (2006) van de algemene 
opmerkingen over de rechten van kinderen met een handicap in aanmerking te nemen2.

Hoewel de lidstaten primair verantwoordelijk zijn voor hun nationale sociale zekerheiden 
gezondheidszorg, in overeenstemming met de EU-strategie inzake handicaps 2010-20203, die 
in 2010 door de Commissie werd goedgekeurd, steunt de EU de lidstaten bij het bevorderen 
van de sociale integratie van alle personen met een handicap in lijn met het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap(UNCRPD)4, waarbij de 
EU in januari 2011 partij is geworden.

De EU is binnen de grenzen van haar bevoegdheden gebonden aan het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD). Alleen 
                                               
1http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs55.htm
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/407/02/PDF/G0740702.pdf?OpenElement
3 COM(2010) 636 definitief en de bijbehorende actielijst voor de periode 2010-2015, SEC(2010)1324.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
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wanneer de lidstaten het recht van de Unie ten uitvoer brengen, kan de Commissie nagaan of 
een nationale wet of maatregel in overeenstemming is met het UNCRPD en de rechten die 
zijn vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

De Europese Unie heft Richtlijn 2000/78/EG van 27 november 2000 aangenomen tot 
instelling van een algemeen kader voor de bestrijding van discriminatie, onder andere op 
grond van handicap, in arbeid en beroep)1. Volgens artikel 3, lid 3, is deze richtlijn "niet van 
toepassing op uitkeringen van welke aard dan ook die worden verstrekt door wettelijke of 
daarmee gelijkgestelde stelsels, met inbegrip van de stelsels voor sociale zekerheid of voor 
sociale bescherming."

In 2008 diende de Commissie een voorstel in om de bescherming2 tegen discriminatie tot 
buiten de werksfeer uit te breiden, zoals vastgelegd in Richtlijn 2000/78/EG. De nieuwe
Richtlijn zorgt ervoor dat het gelijkheidsbeginsel van toepassing is op onderwijs, op toegang 
tot goederen en dienstenen op sociale bescherming, met inbegrip van sociale zekerheid en 
gezondheidszorg. Dit voorstel is echter nog niet goedgekeurd. De Raad is er nog over in 
onderhandeling. Hoe dan ook dient te worden opgemerkt dat, zelfs bij aanname, een 
dergelijke richtlijn naar alle waarschijnlijkheid geen betrekking heeft op de voorwaarden voor 
sociale uitkeringen.

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 Spanje zowel het CRPD van de VN als het facultatief protocol 
op 3 december 2007 heeft geratificeerd. Omdat Spanje als staat partij is bij de UNCRPD is het 
verplicht om alle mensenrechten en fundamentele vrijheden van personen met een handicap te 
beschermen en waarborgen, met inbegrip van het recht op gelijke toegang tot 
gezondheidszorg, het recht op een behoorlijke levensstandaard en op zelfstandig wonen en 
deel uitmaken van de samenleving.

De naleving van dergelijke verplichtingen zal worden onderworpen aan een onderzoek van 
het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap op basis van periodieke 
verslagen over de uitvoering van het UNCRPD in overeenstemming met artikel 35 UNCRPD 
die door elke staat die partij is wordt ingediend. Spanje heeft zijn eerste verslag in mei 2010 
ingeleverd3.

Het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap heeft dit verslag tijdens haar 
56e en 57e vergadering, op 20 september 2011, in beschouwing genomen en de 
slotopmerkingen tijdens haar 62e vergadering, op 23 september 2011, goedgekeurd. Een van 
de slotopmerkingen die het Comité voor de rechten van personen met een handicap Spanje als 
aanbeveling meegaf, luidde "een gecoördineerd overheidsbeleid met voldoende middelen 

                                               
1 PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16.
2 COM(2008) 426 definitief, van 2.7.2008.
3http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/5thsession/CRPD.C.ESP.1_en.doc
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ontwikkelen om toegang voor iedereen te garanderen tot ondersteunende diensten, waaronder 
geïnformeerde therapeutische diensten en revalidatie-en habilitatiediensten, en tot zorg die 
voorziet in de gezondheids-, psychosociale en onderwijsbehoeften van kinderen met een 
handicap, in het bijzonder tijdens de vroege kinderjaren."

Overeenkomstig het facultatieve protocol bij het UNCRPD2 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 een staat die partij is bij het protocol, en die beweren het slachtoffer te zijn van een 
schending van de bepalingen van het UNCRPD door die staat. Een voorwaarde voor de 
ontvankelijkheid van meldingen is dat alle beschikbare nationale rechtsmiddelen uitgeput 
moeten zijn.

Conclusie
De situatie die door indieners aan het licht is gebracht valt niet onder het toepassingsgebied 
van bestaande EU-wetgeving.

                                               
1http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/6thsession/CRPD.C.ESP.CO.1_en.doc
2http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx


