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Betreft: Verzoekschrift 840/2007, ingediend door Teresa Hayes (Ierse nationaliteit), 
gesteund door 12 medeondertekenaars, over nalatigheid van de Ierse regering ten 
aanzien van onderwijs voor minderjarigen die aan autisme lijden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster klaagt over een gebrek aan maatschappelijke dienstverlening en 
onderwijsvoorzieningen in Ierland voor minderjarigen die aan autisme lijden. Ze behandelt in 
haar verzoekschrift met name het geval van haar achttienjarige zoon die binnen het 
onderwijssysteem nooit op adequate wijze is behandeld en nooit het basisonderwijs heeft 
ontvangen waarop hij volgens de grondwet recht heeft (de ouders moesten twee jaar lang op 
eigen kosten voor thuisonderwijs zorgen). De ouders, die nog andere kinderen hebben waarvoor 
ze moeten zorgen, stelden tegen de ministeries van respectievelijk Gezondheidszorg en 
Onderwijs een vordering in rechte in tot schadevergoeding en terugbetaling van onderwijskosten, 
die werd afgewezen. Aangezien de Ierse regering zich volgens indienster niets gelegen laat 
liggen aan problemen in verband met autistische jongeren, wendt ze zich voor bijstand tot de EU. 
Ze wil dat in het Europees Jaar dat is gewijd aan het realiseren van gelijke kansen voor iedereen 
in een situatie waarin sprake is van allerlei vormen van oneerlijke en ongelijke behandeling, ook 
deze jongeren net als alle andere mensen gelijke kansen krijgen. Bij andere, soortgelijke, 
verzoeken wordt verwezen naar bepaalde onderwijsinstituten waar een behavioristische aanpak 
wordt gevolgd, namelijk de ABA (Applied Behavioural Analysis)-scholen, die in dit type 
handicap zijn gespecialiseerd, en wordt erop gewezen dat het voor gewone gezinnen 
buitengewoon moeilijk is om toegang te krijgen tot dergelijk gespecialiseerd onderwijs. Het 
ministerie van Onderwijs schijnt echter als alternatief voor te stellen om autistische 
minderjarigen op onderwijsunits van basisscholen te plaatsen, volgens de eclectische benadering, 
die geen wetenschappelijke basis heeft en zonder praktische waarde is. 
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2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2008.

Indienster behandelt in haar verzoekschrift met name het geval van haar achttienjarige zoon die 
naar haar zeggen binnen het onderwijssysteem nooit op adequate wijze is behandeld en nooit het 
basisonderwijs heeft ontvangen waarop hij volgens de Ierse grondwet recht heeft. Het gezin 
stelde tegen de ministeries van respectievelijk Gezondheidszorg en Onderwijs een vordering in 
rechte in tot schadevergoeding en terugbetaling van onderwijskosten, die werd afgewezen. 
Andere, soortgelijke verzoeken verwijzen naar de moeilijkheden die gewone gezinnen 
ondervinden bij de toegang tot bepaalde onderwijsinstituten waar een behavioristische aanpak 
wordt gevolgd, namelijk de ABA (Applied Behavioural Analysis)-scholen, die in dit type 
handicap zijn gespecialiseerd, en naar het voorstel van het ministerie van Onderwijs om 
autistische minderjarigen op onderwijsunits van basisscholen te plaatsen. 

Indienster vraagt de Europese Unie om hulp opdat autistische minderjarigen gelijke kansen 
krijgen en volledig gebruik kunnen maken van het recht op onderwijs.

Lidstaten zijn verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen waarmee wordt gegarandeerd 
dat gehandicapten volledig gebruik kunnen maken van het recht op onderwijs. 

Toch heeft de Commissie krachtens artikel 13 van het EG-Verdrag – waarin de Europese 
Gemeenschap de bevoegdheid wordt gegeven passende maatregelen te nemen om discriminatie 
op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd 
of seksuele geaardheid te bestrijden – op 2 juli 2008 een voorstel ingediend voor een Richtlijn1

betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht 
godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, op het gebied van sociale 
bescherming, sociale voordelen, gezondheidszorg, onderwijs en toegang tot en aanbod van 
goederen en diensten die publiekelijk beschikbaar zijn. Volgens de ontwerprichtlijn moeten 
lidstaten van tevoren de maatregelen nemen die nodig zijn om gehandicapten effectieve niet-
discriminerende toegang tot onderwijs te verschaffen en om redelijke aanpassingen te 
waarborgen, tenzij dit een onevenredige belasting vormt. Het voorstel doet geen afbreuk aan de 
verantwoordelijkheid van lidstaten voor inhoud en organisatie van hun onderwijssysteem, met 
inbegrip van de opzet van buitengewoon onderwijs. Dit voorstel wordt nu in de Raad en het 
Parlement besproken. 

Bovendien gaat Richtlijn 2000/78 van de Raad tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep over toegang tot alle soorten en alle niveaus van 
beroepsvoorlichting, beroepsopleiding, voortgezette beroepsopleiding en omscholing, met 
inbegrip van praktijkervaring. Hoewel deze richtlijn niet op het basisonderwijs van toepassing is, 
zou hij relevant kunnen zijn voor andere onderwijsniveaus op het gebied van de 
beroepsopleiding.

Verder hebben de Europese Gemeenschap en alle lidstaten, met inbegrip van Ierland, het VN-
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ondertekend. Artikel 7 en 24 van het 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:NL:PDF.
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verdrag bevatten bepalingen over de rechten van gehandicapte kinderen en onderwijs. In het 
verdrag wordt bepaald dat verdragsluitende staten zorgen voor een voor ieder toegankelijk 
onderwijssysteem op alle niveaus en een leven lang leren zonder discriminatie en op grond van 
gelijke kansen. Als Ierland het verdrag ratificeert, is het wettelijk verplicht te voldoen aan de 
verplichtingen die uit de bepalingen van het verdrag voortkomen. 
Ten slotte zijn verdragsluitende partijen volgens artikel 15 van het Europees Sociaal Handvest 
verplicht de nodige maatregelen te nemen om gehandicapten te voorzien van begeleiding, 
onderwijs en beroepsopleidingen, waar mogelijk binnen het algemene systeem of, indien dit niet 
mogelijk is, door middel van gespecialiseerde publieke of particuliere instanties. In een 
voorgaand geval, Autisme-Europe v Frankrijk (klacht 13/2002, beslissing op 7 november 2003), 
werd de Franse regering ervan beticht dat zij onvoldoende onderwijsvoorzieningen voor autisten 
had getroffen waardoor zij verschillende bepalingen van het Europees Sociaal Handvest had 
geschonden, om precies te zijn: het niet nemen van de nodige maatregelen op het gebied van 
onderwijs voor dergelijke personen (artikel 15, lid 1); schending van de verplichting om alle 
kinderen en jongeren te verzekeren van het recht op onderwijs (artikel 17, lid 1); en het non-
discriminatiebeginsel bij het genieten van de rechten van het handvest (artikel E).
Het Europees Comité voor sociale rechten (ECSR) heeft besloten dat verdragsluitende landen, 
zowel op juridisch gebied als in de prakrijk, stappen moeten ondernemen om de rechten van het 
handvest volledig te effectueren en dat de kwesties in deze zaak een schending van artikel 15, lid 
1 en 17, lid 1 vormden, zowel op zichzelf als in samenhang met artikel E. 

Conclusies

Aangezien de ontwerprichtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid, op het gebied van sociale bescherming, sociale voordelen, gezondheidszorg, 
onderwijs en toegang tot en aanbod van goederen en diensten die publiekelijk beschikbaar zijn, 
nog niet is goedgekeurd, moeten de specifieke kwesties die indienster naar voren brengt volgens 
het nationale recht worden behandeld, behalve als het gaat om beroepsbegeleiding of 
beroepsopleiding, welke zaken onder Richtlijn 2000/78 vallen. 

Aangezien deze richtlijn in het Ierse recht is omgezet, kan indienster in dat geval overwegen de 
zaak voor te leggen aan een nationale rechtbank, indien zij meent dat de Ierse autoriteiten niet 
voldoen aan de verplichtingen van deze richtlijn. 

Verder zou indienster ook kunnen onderzoeken of het mogelijk is een klacht in te dienen bij het 
secretariaat van het Europees Sociaal Handvest in de Raad van Europa1 met betrekking tot een 
mogelijke schending van artikel 15 van het Europees Sociaal Handvest.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010

Naar aanleiding van het verzoek van het EP van november 2009 om nadere informatie over deze 
kwestie is de Commissie verheugd om het volgende te kunnen mededelen.

                                               
1 Secretariaat van het Europees Sociaal Handvest
Raad van Europa
67075 Straatsburg cedex
Tel.: + 33 (0) 3 88 41 32 58
e-mail: social.charter@coe.int
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De EU is niet exclusief bevoegd inzake onderwijs en er bestaat geen Europees 
gemeenschappelijk beleid ten aanzien van het onderwijs voor autistische kinderen. De lidstaten 
zijn verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om te zorgen dat gehandicapten volledig 
gebruik kunnen maken van het recht op onderwijs.

Toch heeft de Europese Commissie krachtens artikel 19 van het VWEU1 – dat de Europese Unie 
de bevoegdheid geeft passende maatregelen te nemen om discriminatie op grond van geslacht, 
ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
te bestrijden – op 2 juli 2008 een voorstel ingediend voor een Richtlijn2 betreffende de 
toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, op het gebied van sociale bescherming, 
sociale voordelen, gezondheidszorg, onderwijs en toegang tot en aanbod van goederen en 
diensten die publiekelijk beschikbaar zijn. Volgens de ontwerprichtlijn moeten lidstaten de 
maatregelen nemen die nodig zijn om gehandicapten effectieve niet-discriminerende toegang tot 
onderwijs te verschaffen en om redelijke aanpassingen te waarborgen, tenzij dit een 
onevenredige belasting vormt. Het voorstel doet hoe dan ook geen afbreuk aan de 
verantwoordelijkheid van lidstaten voor de inhoud en de organisatie van hun onderwijssysteem, 
met inbegrip van de opzet van buitengewoon onderwijs. 

Dit voorstel is op dit moment (februari 2010) nog bij de Raad in behandeling. Artikel 19 van het 
VWEU (voorheen artikel 13 van het EG-Verdrag) bepaalt dat goedkeuring door Raad alleen bij 
eenparigheid van stemmen mogelijk is. 

Verder hebben de Europese Gemeenschap en alle lidstaten, met inbegrip van Ierland, het VN-
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ondertekend, waarmee ze hebben 
aangegeven de bepalingen ervan na te leven. In dit verband is het van belang te wijzen op de 
artikelen 7 en 24 van het Verdrag, die bepalingen bevatten over de rechten van gehandicapte 
kinderen en onderwijs. In het verdrag wordt bepaald dat verdragsluitende staten zorgen voor een 
voor ieder toegankelijk onderwijssysteem op alle niveaus en een leven lang leren zonder 
discriminatie en op grond van gelijke kansen. Als Ierland het verdrag ratificeert, is het wettelijk 
verplicht te voldoen aan de verplichtingen die uit de bepalingen van het verdrag voortkomen. 

Ierland heeft dit Verdrag al op 30 maart 2007 ondertekend, maar nog altijd niet geratificeerd. 

                                               
1 Ten tijde van het voorstel artikel 13 van het EG-Verdrag.
2  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:NL:PDF


