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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 2582/2013, ingediend door Albano De Alonso Paz (Spaanse 
nationaliteit), over vermeende discriminatie van kinderen met een handicap 
door de Spaanse autoriteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener doet het verhaal van zijn twee kinderen, een tweeling, die beiden waren ingeschreven 
bij een openbare school in de stad San Cristóbal de La Laguna, en staaft zijn verhaal met 
gedetailleerde feiten. Toen ze de resultaten van de inschrijvingsaanvraag ontvingen, was de 
familie niet blij te vernemen dat slechts een van de twee kinderen was toegelaten; het andere 
was geweigerd op basis van een verklaring die, vertaald vanuit de originele tekst die online 
werd ingediend door indiener, als volgt luidde: “de ernst van de handicap [van de jongen] is 
niet compatibel met de uitrusting, personele middelen en educatieve opdracht van een 
kleuterschool“. Het Europees Parlement wordt daarom door indiener verzocht deze kwestie te 
onderzoeken op grond van de artikelen 20, 21, 24 en 26 van het Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie..

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 november 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28.02.15

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.



PE551.835v01-00 2/3 CM\1053002NL.doc

NL

Ingevolge artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie mag de Unie enkel 
optreden binnen de grenzen van de bevoegdheden die de Verdragen haar toekennen. Wat 
onderwijs betreft, bepaalt artikel 165 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie dat de Unie bijdraagt tot de ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte door 
samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en zo nodig door hun activiteiten te 
ondersteunen en aan te vullen, met volledige eerbiediging van de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten voor de inhoud van het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel. 

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 komen1.

Artikel 51 van het Handvest bepaalt evenwel in lid 1 dat het Handvest alleen tot de EU-
instellingen en de lidstaten is gericht wanneer deze de wetgeving van de Unie ten uitvoer 
leggen. In lid 2 is bepaald 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 voor 
hen dus bindend. De EU is geen partij bij het Verdrag inzake de rechten van het kind en heeft 
geen bevoegdheid om toe te zien op de uitvoering van het Verdrag door de lidstaten. 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 
uitgebracht.  

De Unie en het grote merendeel van de lidstaten, waaronder Spanje hebben zich als partij bij 
het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap2 ertoe 
verplicht te waarborgen en te bevorderen dat alle personen met een handicap al hun 
mensenrechten en fundamentele vrijheden volledig kunnen uitoefenen zonder enige vorm van 
discriminatie op grond van handicap. De Europese Commissie bevordert inclusief onderwijs 
uit hoofde van de Europese strategie ten behoeve van personen met een handicap 2010-20203, 
een kader voor gecoördineerde actie op EU- en nationaal niveau voor verbetering van de 
situatie van mensen met een handicap. Een belangrijk gebied waarop de Strategie zich richt is 
het onderwijs, waar de EU steun biedt aan nationale inspanningen voor de bevordering van 
inclusief onderwijs voor leerlingen en studenten met een handicap. De EU is binnen de 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:en:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0048&rid=1
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:EN:PDF
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grenzen van haar bevoegdheden gebonden aan het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van personen met een handicap (UNCRPD). .

Spanje heeft in 2007 zowel het CRPD van de VN als het facultatief protocol geratificeerd, en 
in nationaal recht omgezet1. De nationale raad voor mensen met een handicap is in Spanje het 
toeziende overheidsorgaan dat de naleving van dit verdrag moet beschermen, bevorderen en 
bewaken. Voor hulp kan men zich ook wenden tot de CERMI (Spaans comité van 
vertegenwoordigers van mensen met een handicap)2. Dit comité is bereikbaar op het volgende 
email-adres bmr@once.es of telefonisch onder nummer +34 913601678.

In 2008 diende de Commissie een voorstel in om de bescherming tegen discriminatie tot 
buiten de werksfeer uit te breiden, zoals vastgelegd in Richtlijn 2000/78/EG3, die 
discriminatie op grond van handicap, leeftijd, seksuele oriëntatie en religie of overtuiging op 
de arbeidsmarkt verbiedt. 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.

Conclusie

Het door indieners aan de orde gestelde probleem valt niet onder het toepassingsgebied van 
bestaande EU-wetgeving.

                                               
1 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6996
2 http://www.cermi.es/en-US/Pages/Portada.aspx
3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=166&langId=en.


