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Betreft: Verzoekschrift 1767/2009, ingediend door Carmen Gherca (Roemeense
nationaliteit), namens de nationale vereniging voor kinderen en volwassenen met 
autisme in Roemenië - vestiging Iaşi, over problemen met betrekking tot de 
uitvoering van de op gehandicapte kinderen betrekking hebbende wetgeving

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft kritiek op de Roemeense wetgeving met betrekking tot de rechten van 
gehandicapte kinderen en met name autisten. Volgens indienster is de Roemeense wetgeving 
in algemene termen geformuleerd, waardoor de lokale autoriteiten deze naar eigen inzicht 
kunnen toepassen. Indienster beweert dat deze kinderen en hun families met vele problemen 
te maken hebben, zoals het te laat ontvangen van de hun toekomende uitkeringen en moeilijke 
toegang tot informatie en onderwijs, met name op het platteland. Indienster is van mening dat 
de decentralisatie van de toepassing van de wetgeving omstandigheden creëert waarin 
kinderen met een handicap gediscrimineerd kunnen worden, en vraagt het Europees 
Parlement te onderzoeken in welke mate de rechten van deze kinderen worden gerespecteerd 
in Roemenië.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 maart 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 8 oktober 2010

"De Unie heeft geen exclusieve bevoegdheid op het gebied van onderwijs en er bestaat geen 
specifiek Europees gemeenschappelijk beleid inzake onderwijs aan autistische kinderen. De 
lidstaten zijn verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen die ervoor moeten zorgen dat 
personen met een handicap hun recht op onderwijs volledig kunnen uitoefenen.
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Artikel 19 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) geeft de 
Europese Unie de bevoegdheid om passende maatregelen te nemen om discriminatie op grond 
van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid te bestrijden. De huidige antidiscriminatiewetgeving van de EU heeft 
alleen betrekking op discriminatie op grond van handicap in arbeid en beroep1.

Op 2 juli 2008 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn2

betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht 
godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, op gebieden waarop dit 
beginsel tot nu toe niet van toepassing was, zoals sociale bescherming, sociale voordelen, 
gezondheidszorg, onderwijs en de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten die 
publiekelijk beschikbaar zijn. Tot nu toe had deze wetgeving over het algemeen geen 
betrekking op het onderwijs en daarom uiteraard ook niet op het bijzonder onderwijs.

Volgens dit voorstel moeten lidstaten van tevoren maatregelen treffen om personen met een 
handicap effectieve, niet-discriminerende toegang tot onderwijs te garanderen en moeten ze in 
redelijke aanpassingen voorzien, tenzij deze aanpassingen een onevenredige belasting 
vormen. In elk geval laat het voorstel de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de inhoud 
van hun onderwijs en de organisatie van hun onderwijsstelsel, met inbegrip van de opzet van 
bijzonder onderwijs, onverlet. Dit voorstel wordt momenteel besproken in de Raad.

Er bestaat derhalve geen EU-wetgeving tegen discriminatie op grond van handicap buiten het 
domein van arbeid en beroep.

Bovendien hebben de Europese Unie en alle lidstaten, inclusief Roemenië, het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een handicap ondertekend, waarmee ze zich hebben 
verbonden aan de naleving van de bepalingen van dit verdrag. In dit verband is het belangrijk 
om te wijzen op de artikelen 7 en 24 van het verdrag, die bepalingen over de rechten van 
kinderen met een handicap en onderwijs bevatten. Het verdrag bepaalt dat de staten die partij 
bij het verdrag zijn een integratiegericht onderwijssysteem op alle niveaus en voorzieningen 
voor een leven lang leren dienen te waarborgen, zonder discriminatie en op basis van gelijke 
kansen.

Roemenië heeft het VN-Verdrag ondertekend, en ook het facultatieve protocol bij het verdrag, 
dat burgers de mogelijkheid geeft om klachten in te dienen, hoewel dit afhankelijk is van de 
volledige ratificatie van beide documenten. De minister van Sociale Bescherming, Gezinnen 
en Arbeid, de heer Seitan, heeft bevestigd dat Roemenië zowel het verdrag als het protocol zal 
ratificeren.

Alle door indienster genoemde problemen met betrekking tot de gedecentraliseerde 
tenuitvoerlegging van de relevante nationale wetgeving, het recht op een uitkering, toegang 
tot informatie, transparantie, het gebrek aan financiële middelen en vervoer, vallen onder de 

                                               
1 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:nl:HTML
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:NL:PDF
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exclusieve bevoegdheid van de Roemeense nationale en lokale overheden, reden waarom de 
Commissie niet bevoegd is om enig specifiek bewakings- of rapportagemechanisme voor deze 
onderwerpen op te zetten.

De Commissie bereidt echter een nieuwe Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 
voor, die volgens de planning in november 2010 zal worden aangenomen. De algemene 
doelstelling van de strategie is om personen met een handicap in staat te stellen om hun 
rechten volledig uit te oefenen en volledig deel te nemen aan de samenleving. Om dit te 
bereiken en een consistente, effectieve tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag in de hele EU 
te waarborgen, is een zekere mate van consistentie in de maatregelen nodig. In de strategie 
worden daarom maatregelen op EU-niveau vastgesteld die de maatregelen die op nationaal 
niveau worden genomen moeten aanvullen, alsmede de mechanismen die nodig zijn om het 
VN-Verdrag op EU-niveau ten uitvoer te leggen.

De Commissie zal de nationale inspanningen op het gebied van onderwijs ondersteunen door 
middel van ET 20201, het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van 
onderwijs en opleiding, om inclusief onderwijs voor studenten en leerlingen met een handicap 
te bevorderen. Ook de vooruitgang die wordt geboekt door middel van de EU-
gehandicaptenstrategie, zowel de tenuitvoerlegging van EU-maatregelen als de voortgang op 
nationaal niveau, zal regelmatig worden gemonitord, waarvan regelmatig verslag zal worden 
gedaan.

Conclusies

De specifieke problemen die indienster noemt vallen niet onder de bevoegdheden van de EU, 
maar onder die van de Roemeense regering en de autoriteiten op lokaal, regionaal of nationaal 
niveau."

                                               
1 Conclusies van de Raad van 12 mei 2009 betreffende ET 2020, PB C 119 van 28.5.2009, blz. 2.


