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Betreft: Verzoekschrift 1310/2007, ingediend door Margaret Cronin (Ierse 
nationaliteit), over de rechten van kinderen met speciale behoeften

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiensters zoon is autistisch. Nadat haar zoon aanvankelijk goed vooruit leek te gaan met 
aangepaste begeleiding op zijn school gaat het sinds enige tijd slechter met hem, omdat hij 
niet de begeleiding krijgt die hij nodig heeft. Zij is van opvatting dat haar zoon geen passend 
onderwijs krijgt, hoewel het bestuur van de school hiervoor een speciale subsidie ontvangt. 
Indienster vreest dat zij naar de rechter zal moeten stappen om passend onderwijs voor haar 
kind te eisen. Een dergelijke rechtsgang is echter een zaak van lange duur en haar zoon heeft 
nu speciaal onderwijs nodig. Indienster meent dat er sprake is van een schending van het 
Handvest van de rechten van autistische personen volgens hetwelk haar zoon recht heeft op 
toegankelijk en passend onderwijs, alsook op huisvesting, bijstand en ondersteuning om een 
volwaardig productief leven te leiden in waardigheid en onafhankelijkheid.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

De Gemeenschap is niet exclusief bevoegd inzake onderwijs en er bestaat geen Europees 
gemeenschappelijk beleid ten aanzien van het onderwijs van autistische kinderen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap 
onbeperkt van hun recht op onderwijs gebruik kunnen maken.

Verder is het Handvest van de rechten van autistische personen geen communautair 
rechtsinstrument. De Europese Gemeenschap en de meeste lidstaten, waaronder Ierland, 
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tekenden echter als een van de eersten het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten 
van personen met een handicap, waarmee zij zich vastbesloten toonden de bepalingen in dit 
verdrag na te leven. In dit verband zou het belangrijk zijn te wijzen op de artikelen 7, 19, 24 
en 28 van het Verdrag, dat bepalingen bevat over de rechten van kinderen met een handicap, 
een onafhankelijk bestaan, onderwijs en huisvesting. Zodra Ierland het Verdrag ratificeert zal 
het ook wettelijk gebonden zijn dit na te leven.

Conclusies

De specifieke kwesties die indienster aan de orde stelt, vallen volledig onder de bevoegdheid 
van de Ierse overheidsinstanties op lokaal, regionaal of nationaal niveau.


