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Inleiding 

"Integratie in de samenleving moet niet worden gezien als 

een beloning, maar als een recht voor alle personen met een 

handicap."  

Belanghebbende tijdens de raadpleging van ngo's 
 

ALGEMEEN OVERZICHT VAN HET BEZOEK 

 

Hoofddoel van de informatieopdracht van PETI was het vinden van antwoorden op de vele 

vragen die tijdens de werkzaamheden van PETI zijn gerezen in verband met de invloed van de 

Europese Unie op de levenskwaliteit van personen, Europese burgers, met een handicap1 die 

in een instelling verblijven en bijgevolg niet in de samenleving zijn geïntegreerd. Dit 

onderwerp werd bestudeerd in de Slowaakse Republiek2, een land dat werd gekozen op grond 

van het geografische evenwicht binnen de opdrachten die in het verleden door PETI waren 

uitgevoerd.  

 

Het bezoek werd zonder twijfel afgelegd om na te gaan of de Europese structuur- en 

investeringsfondsen voor het onderhoud (renovatie, uitbreiding of bouw) van centra voor 

langdurige residentiële zorg van personen met een handicap in Slowakije met inachtneming 

van de grondrechten zijn aangewend. Het ging over de wijze waarop de solidariteit van de EU 

kan worden aangetoond via correcte financiering. De middelen mogen dus niet bijdragen aan 

de instandhouding van grootschalig instellingen voor residentiële zorg die cliënten 

belemmeren om deel te nemen aan de samenleving. 

 

Een aantal lidstaten in Midden- en Oost-Europa investeert EU-middelen in dergelijke centra 

voor residentiële zorg. Investeringen in projecten voor onderhoud of uitbreiding van 

dergelijke instellingen druisen echter in tegen het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie en het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en zijn 

strijdig met het EU-beleid inzake gelijke kansen, sociale insluiting en non-discriminatie. 

Dergelijke projecten mogen derhalve niet in aanmerking komen voor EU-financiering.  

 

De opdracht van PETI was goed getimed aangezien het VN-Comité voor de rechten van 

personen met een handicap in mei 2016 zijn slotopmerkingen voor Slowakije had uitgebracht. 

Het Comité sprak daarin zijn grote bezorgdheid uit over het hoge aantal in instellingen 

opgenomen personen met een handicap in Slowakije en merkte op dat de de-

institutionalisering3 niet snel genoeg vooruitgaat en te eenzijdig gebeurt. Het VN-Comité gaf 

Slowakije de aanbeveling om een tijdschema op te stellen zodat de de-institutionalisering 

sneller verloopt, onder meer door welbepaalde aanvullende maatregelen in te voeren 

waardoor de door de gemeenschap gedragen zorg wordt versterkt voor alle personen met een 

handicap.  Het Comité adviseerde Slowakije ook om middelen uit de nationale begroting niet 

langer aan instellingen te verstrekken maar in plaats daarvan deze middelen te gebruiken voor 

de door de gemeenschap gedragen zorg in overeenstemming met de investeringsprioriteiten 

van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). 

                                                 
1 Volwassenen met mentale beperkingen. 
2 Hierna: Slowakije. 
3 De term "de-institutionalisering" verwijst naar de overstap van bewoners van grootschalige instellingen voor 

residentiële zorg naar door de gemeenschap gedragen dienstverlening.  
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De PETI-delegatie vond de opmerkingen van de VN vrij accuraat, aangezien zowel de 

raadplegingen met ngo's die zich inzetten voor personen met een handicap als die met de 

bevoegde overheden bevestigden dat de bestaande goede strategieën nauwelijks worden 

toegepast en dat de de-institutionalisering tergend traag verloopt.  Zoals vermeld in de 

briefing die aan de opdracht voorafging en die werd verstrekt door beleidsafdeling C met als 

titel "European Structural and Investment Funds and People with Disabilities: Focus on the 

Situation in Slovakia" (Europese structuur- en investeringsfondsen en personen met een 

handicap: focus op de situatie in Slowakije), heeft tot dusver namelijk geen enkele persoon 

met een handicap de mogelijkheid gekregen om zijn leven in te richten in de samenleving in 

het kader van de de-institutionaliseringsstrategie in Slowakije.  
 

De leden van de delegatie wilden vooral met eigen ogen zien hoe het er momenteel aan 

toegaat in Slowaakse voorzieningen die personen met een handicap opvangen. Om daarvan 

een zo goed mogelijk beeld te krijgen, werd een bezoek gebracht aan drie soorten 

voorzieningen:  1. een dagopvangcentrum in de stad Trnava dat volledig is gerenoveerd met 

EU-middelen, waar de cliënten niet in een instelling maar in de samenleving en in hun gezin 

zijn opgenomen, 2. een voorziening die personen met een handicap in dienst neemt in het 

historische stadscentrum van Trnava en 3. een instelling voor langdurige residentiële zorg in 

de nabijgelegen gemeente Zavar. Deze laatste instelling ontvangt geen EU-middelen, maar 

ligt wel op optimale afstand van de twee andere voorzieningen en wordt bestuurd door 

dezelfde directie. Een bezoek bood de leden van de delegatie de gelegenheid kennis te maken 

met een instelling waarin 130 mannelijke cliënten worden opgevangen die, min of meer 

afgezonderd van de samenleving, binnen de muren van een kleinsteedse instelling verblijven.  

 
Op de foto ziet u handgemaakte geschenken 

vervaardigd door de cliënten met een handicap van het 

dagopvangcentrum dat door de delegatie werd bezocht. 

Deze producten worden als relatiegeschenk aangekocht 

door de autofabrikant in de omgeving of gekocht door de 

werknemers van de twee fabrieken. De inkomsten uit deze 

verkoop worden besteed aan activiteiten voor de cliënten, 

zoals uitstapjes, theaterprogramma's enz.   

 

 

Deze informatie werd verstrekt door een 80-jarige 

dame wier zoon de voorbije 20 jaar door het centrum werd 

opgevangen, het merendeel van die periode voordat het 

centrum volledig gerenoveerd werd met behulp van EU-

middelen. Zij vertelde dat haar zoon elke dag graag naar 

het gerenoveerde opvangcentrum gaat, waar de cliënten 

dagelijks van 's ochtends tot drie uur 's middags verblijven 

en vervolgens naar huis terugkeren waar ze de avond in 

familiekring doorbrengen. 
 

 

 

 

De PETI-delegatie stelde vast dat alle belanghebbenden die zij tijdens de raadplegingen 

ontmoetten, blijk gaven van echte inzet en een sterk engagement voor de verbetering van het 
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dagelijks leven van personen met een handicap in Slowakije.  

 

De ngo's drongen er sterk op aan dat de Europese Commissie en het Europees Parlement meer 

controle zouden uitoefenen op de daadwerkelijke uitvoering van de de-institutionalisering in 

Slowakije en op het feitelijke gebruik van EU-middelen. Ze wezen er uitdrukkelijk op dat 

door de regionale en nationale begroting nog steeds wordt geïnvesteerd in oude en nieuwe 

instellingen die blijven vasthouden aan de cultuur van afhankelijkheid en afzondering van de 

rest van de samenleving1.  

 

De vertegenwoordigers van de Slowaakse overheid lieten de delegatie weten dat de meeste 

aanbevelingen van het VN-Comité in Slowakije zijn omgezet in de-

institutionaliseringsprogramma's. Uit de verstrekte informatie bleek echter dat er weliswaar 

controle-instrumenten zijn ingevoerd, maar dat er veel vertraging is opgelopen met openbare 

aanbestedingen en met de uitvoering van projecten in het kader van het geïntegreerde 

regionale operationele programma dat door het EFRO wordt gefinancierd ter ondersteuning 

van investeringen in infrastructuur en uitrusting voor door de gemeenschap gedragen 

zorgverlening. Hiervoor is naar schatting 200 miljoen EUR uitgetrokken. 

 

De leden van de PETI-delegatie en de geraadpleegde belanghebbenden in Slowakije waren 

het erover eens dat ingrepen zoals het hangen van andere naamplaatjes op de deuren van 

instellingen voor langdurige residentiële zorg of het oprichten van mini-instellingen geen de-

institutionalisering is en dat dergelijke ingrepen niet door de EU mogen worden ondersteund.  

Voor wat het gedeelde beheer betreft, ligt de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de 

Europese Commissie. Voortbouwende op de feedback van competente ngo's die zich zeer 

actief inzetten voor personen met een handicap, kan de Commissie verandering 

teweegbrengen in en besnoeien op EU-middelen die niet correct worden gebruikt. Het 

Europees Parlement zal van zijn kant de de-institutionalisering in Slowakije van zeer nabij 

blijven controleren. Dit kan worden waargemaakt met de actieve steun van de Slowaakse 

autoriteiten, die zich er tijdens het PETI-bezoek toe hebben verbonden om PETI regelmatig 

schriftelijk op de hoogte te brengen van de voortgang in het stappenplan en de concrete 

verwezenlijkingen op het gebied van de-institutionalisering in Slowakije.  

 

Zo zal het eerste schriftelijke verslag over de manier waarop de EU-middelen bijdragen tot de 

de-institutionalisering en hoe de projecten in Slowakije evolueren, eind 2016 aan PETI 

worden verzonden.  

 

BEVINDINGEN 

 

I. Raadpleging van ngo's 

Tijdens de voorbereidende vergadering die de leden van de delegatie uitgebreide informatie 

bezorgde over de situatie in Slowakije, kwam de PETI-delegatie van de Europese Commissie 

tot de conclusie dat de ngo's die werkzaam zijn op het gebied van de-institutionalisering sterk 

en goed georganiseerd zijn.  

 

                                                 
1 Voor zover de Europese Commissie weet, gaat het hier niet om investeringen uit de Europese structuur- en 

investeringsfondsen. 
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Dit werd inderdaad bevestigd door het grote aantal ngo's die deelnamen1 aan de raadpleging 

door de PETI-delegatie in het Bureau van het Europees Parlement in Bratislava. Op aanraden 

van de Europese Commissie was ook mevrouw Zuzana Stavrovská, de Slowaakse 

Commissaris voor personen met een handicap2, uitgenodigd; zij leverde, net als de ngo's, een 

zeer nuttige bijdrage. 

  
 

 

De ngo's wezen op verschillende vraagstukken op het gebied van de de-institutionalisering in 

Slowakije. 

 

DE AAN NGO'S OPGELEGDE VERPLICHTING OM HET NATIONALE DE-

INSTITUTIONALISERINGSPROJECT MEE TE FINANCIEREN 

De ngo's uitten hun bezorgdheid over het feit dat de Slowaakse overheid verwacht dat zij de 

financiële lasten voor de de-institutionalisering helpen dragen, hetgeen volgens de ngo's niet 

gerechtvaardigd is aangezien de de-institutionalisering een nationale verbintenis is die door de 

Slowaakse overheid werd aangegaan. Voor dergelijke activiteiten moet een passende 

nationale begroting worden toegewezen en de verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij 

de lokale (gemeentelijke, regionale) overheden3, die het meest zijn aangewezen voor de 

verlening van door de gemeenschap gedragen zorgdiensten. Tegelijkertijd uitten de ngo's hun 

ontevredenheid over de vrij formele aard van hun deelname aan het bestaande 

raadplegingskader. 

 

GEBREK AAN INZET EN BETROKKENHEID VAN DE LOKALE OVERHEDEN BIJ DE 

DE-INSTITUTIONALISERING EN SCHAARSTE VAN LOKALE MIDDELEN 

Zoals de Europese Commissie tijdens de voorbereidende vergadering voor de 

onderzoeksmissie beklemtoonde, is de-institutionalisering een proces en is er een groter 

maatschappelijk draagvlak voor ontstaan. De ngo's drukten echter grote bezorgdheid uit over 

                                                 
1 De ngo's waren: Stichting Open Samenleving, de Nationale Raad voor personen met een handicap in de 

Republiek Slowakije, de Slowaakse Vereniging voor bijstand aan mensen met een mentale beperking, Carissimi, 

het Centrum voor de behartiging van de belangen van mensen met een mentale beperking, Socia, het Centrum 

voor onderzoek van etniciteit en cultuur, de Adviesraad inzake maatschappelijk werk.        
2 Deze functie werd in juni 2015 bij wet ingesteld in Slowakije in overeenstemming met artikel 12 van het VN-

verdrag inzake de rechten van personen met een handicap inzake het recht op gelijke erkenning voor de wet, een 

artikel waarin wordt voorzien in passende en doeltreffende waarborgen ter voorkoming van misbruik conform de 

internationale rechten van de mens. De Commissaris wordt derhalve betrokken bij alle processen in verband met 

een mogelijke schending van de rechten van personen met een handicap en heeft de opdracht alle klachten 

officieel te behandelen.    
3 Sinds 2002 is er in Slowakije een decentraliseringsproces aan de gang dat is uitgemond in de overdracht van tal 

van bevoegdheden van de centrale overheid naar de gemeentelijke en regionale overheden, onder meer aspecten 

van socialedienstverlening, gezondheidszorg en onderwijs.   
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het gebrek aan positieve betrokkenheid van de lokale overheden bij de actieve ondersteuning 

van de gewenste, aan de de-institutionalisering gekoppelde veranderingen. Bij gelegenheid 

proberen medewerkers van instellingen (directieleden, personeel) te voorkomen dat ze hun 

baan kwijtraken. Soms hebben deze mensen een goede band met de administratie en smoren 

ze de de-institutionalisering in de kiem1.  Bovendien onderstreepten de ngo's dat kleine 

gemeenten vaak niet kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten om overheidssteun te 

ontvangen. 

 

DE-INSTITUTIONALISERING VERLOOPT TE TRAAG EN IS VERSNIPPERD 

In haar briefing wees de beleidsafdeling erop dat de geplande activiteiten krachtens het 

herziene nationale de-institutionaliseringproject voor de periode tot 2020 minder dan 10 % 

van de 861 instellingen in Slowakije bestrijken en dat tot dusver nog geen enkele persoon met 

een handicap is ondersteund bij de overgang van institutionele naar gemeenschapsgerichte 

zorg. De ngo's meldden de delegatie dat residentiële instellingen zachte steun ontvingen voor 

opleiding en onderwijs, maar nog niet met de daadwerkelijke de-institutionaliseringsfase zijn 

begonnen. De ngo's hadden ook kritiek op het gebrek aan synergie tussen het operationeel 

programma voor menselijk potentieel dat door het ESF wordt gefinancierd en het 

geïntegreerde regionale operationele programma dat door het EFRO wordt gefinancierd2, 

waarbij ze erop wezen dat er weliswaar projecten werden voorbereid, maar dat er om 

administratieve redenen tot dusver nog geen enkele euro was besteed. Ook was er 

bezorgdheid over het gebrek aan coördinatie en samenwerking tussen de nationale, regionale 

en lokale niveaus. 

 

DUURZAAMHEID VAN DOOR DE EU GEFINANCIERDE DE-

INSTITUTIONALISERINGSPROJECTEN  

De ngo's wezen op de sterke noodzaak om de duurzaamheid te garanderen van projecten die 

met EU-middelen worden gefinancierd en beklemtoonden dat de projecten Slowakije moeten 

helpen om op de oudere lidstaten in te lopen. Ze betreurden dat de Slowaakse nationale de-

institutionaliseringsprogramma's3 niet verder reiken dan 2020 en maakten zich zorgen over de 

duurzaamheid van de dienstverlening voor personen met een handicap na dat jaar. 

 

HET GEVAAR VAN DE OPRICHTING VAN ZOGENAAMDE MINI-INSTELLINGEN 

In overeenstemming met de bevindingen van de briefing door de beleidsafdeling, 

waarschuwden de ngo's ook uitdrukkelijk dat de EU-middelen de oprichting van kleinere 

voorzieningen, ook mini-instellingen genoemd, niet mogen ondersteunen zelfs als dit tot een 

verbetering van de fysische omgeving leidt, aangezien de doelstelling van inclusie daarmee 

niet wordt bereikt. De ngo's betreurden voorts dat er nog altijd lokale, regionale en nationale 

                                                 
1 De Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa formuleerde in zijn verslag van 2015 dat 

zowel op het niveau van de gemeenten als binnen de medische en andere betrokken beroepen sterk gevestigde 

belangen leven om de instellingen te behouden; hij verwees daarbij ook naar het feit dat autonome regio's, die in 

Slowakije de belangrijkste grondleggers zijn van institutionele diensten, het nationale de-

institutionaliseringsbeleid met tegenzin uitvoeren.   
2 In het kader van het operationeel programma voor menselijk potentieel is ongeveer 30 miljoen EUR 

toegewezen aan investeringen in verband met de de-institutionalisering in Slowakije en in het kader van het 

geïntegreerde regionale operationele programma naar schatting 200 miljoen EUR.    
3 Dit betreft onder meer het nationale actieplan voor de overgang van institutionele naar gemeenschapsgerichte 

zorg in het systeem voor sociale diensten 2012-2015, de nationale prioriteiten voor de ontwikkeling van 

socialedienstverlening in 2015-2020, het nationale actieplan voor de overgang van institutionele naar 

gemeenschapsgerichte zorg in het systeem voor sociale diensten 2016-2020 of de strategie inzake handicaps 

2014-2020. 
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middelen worden toegewezen aan institutionalisering. 

 

GEBREK AAN INFORMATIE, GEBREK AAN PUBLIEK BEWUSTZIJN 

De ngo's wezen erop hoe weinig de samenleving, de regionale of lokale overheden werkelijk 

weten van personen met een handicap, hun familieleden, gemeenschappen en behoeften. In 

overeenstemming met de bevindingen van de briefing door de beleidsafdeling wezen zij 

uitdrukkelijk op de noodzaak om de kloof tussen de samenleving en mensen met een 

beperking te dichten aan de hand van informatiecampagnes die het publieke bewustzijn 

vergroten. De ngo's betreurden dat de samenleving blijkbaar nog altijd niet bereid is om 

personen met een handicap te aanvaarden. 

 

TOEGANKELIJKHEID VAN DIENSTEN, GOEDEREN EN GEZONDHEIDSZORG  

De ngo's stelden ook vast dat bijstand die dagelijks toegankelijk is voor personen zonder 

handicap, ook beschikbaar moet worden gesteld aan personen met een handicap. Een 

voorbeeld daarvan is het ongehinderde gebruik van het openbaar vervoer, een basisdienst die 

voor het grote publiek zonder meer beschikbaar is, maar niet voor personen met een handicap. 

De ngo's beklemtoonden dat onderwijs (en onderwijsadvies), goederen en gezondheidszorg 

toegankelijk moeten worden gemaakt. Dit moet ook het geval zijn voor diensten voor 

vroegtijdige interventie die volgens de ngo's ontoereikend zijn en niet correct doorverwijzen 

naar diensten op het gebied van gezondheidszorg, adviesverlening (ook juridisch advies), 

sociale en pedagogische diensten. De ngo's onderstreepten voorts dat kleine gemeenten in 

Slowakije, die de opdracht krijgen om sociale diensten te verlenen, niet kunnen inspelen op de 

behoeften van personen met een handicap door het ontbreken van financiële draagkracht en 

vakkundige ondersteuning. Bovendien is er een gebrek aan diensten ter ondersteuning van 

gezinnen met personen - onder meer kinderen - met een handicap, en een gebrek aan 

toegankelijke diensten in de moedertaal voor personen met een handicap die tot een nationale 

minderheid behoren. 

 

INCLUSIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP DIE VOORTBOUWT OP HUN 

ACTIEVE BETROKKENHEID  

De ngo's pleitten voor meer overheidsmaatregelen die personen met een handicap helpen bij 

de ontwikkeling van vaardigheden voor zelfredzaamheid, en ze dringen aan op 

informatiecampagnes voor personen met een handicap die hen kunnen helpen bij het omgaan 

met hun angst om zelfstandig te leven en bij het afbouwen van hun aangeleerde 

afhankelijkheid van instellingen voor langdurige residentiële zorg. Voorts werd vermeld dat 

er voor personen met een handicap in Slowakije weinig zelfhulpprogramma's bestaan, noch 

programma's die hen leren om voor zichzelf op te komen.  

 

HANDELINGSBEVOEGDHEID VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP 

De grootste bezorgdheid van zowel ngo's als de Slowaakse Commissaris voor personen met 

een handicap was dat deze personen niet dezelfde handelingsbevoegdheid wordt toegekend 

als andere mensen in alle aspecten van het leven (zoals huwen, openen van een bankrekening, 

verschijnen voor een rechtbank, uitoefenen van het stemrecht enz.). De Commissaris meldde 

de PETI-delegatie dat de nieuwe wet inzake vrijwillige rechtspraak vanaf 1 juli 2016 niet 

langer toestaat dat iemands handelingsbevoegdheid volledig wordt ontnomen maar dat dit 

voortaan slechts gedeeltelijk en onder strengere voorwaarden mogelijk wordt gemaakt. De 

mogelijkheid om iemand opnieuw handelingsbevoegd1 te maken blijft een optie. In dit 

                                                 
1 In de praktijk doorgaans gedeeltelijk handelingsbevoegd. 
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verband beklemtoonde de Commissaris eveneens dat op het ogenblik wordt gewerkt aan een 

amendement op het Burgerlijk Wetboek. Dit is noodzakelijk aangezien momenteel nog heel 

wat wetten uitsluitend verwijzen naar volledige handelingsbevoegdheid en geen bepalingen 

omvatten die verwijzen naar de ondersteunde besluitvorming, zodat ze niet in 

overeenstemming zijn met artikel 12 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met 

een handicap.  

 

II. Raadplegingen van de Slowaakse autoriteiten1 

De Slowaakse autoriteiten bekrachtigden de toezegging van het land om werk te maken van 

de overgang van institutionele zorg naar door de gemeenschap gedragen dienstverlening en 

beklemtoonden daarbij dat de-institutionalisering een tijdrovend proces is. Ze erkenden dat tot 

dusver nog maar een klein aantal instellingen haar deuren heeft gesloten, maar lichtten toe dat 

tal van instellingen de weg van de de-institutionalisering zijn ingeslagen, en wel zo dat ze 

voor 50 % van hun capaciteit functioneren in de traditionele vorm en voor de andere 50 % in 

een pilotfase van de-institutionalisering.  De autoriteiten onderstreepten dat financiële steun 

voor investeringen voor de ontwikkeling van gemeenschapsgerichte socialedienstverlening 

vanaf 2016 beschikbaar is.  

 

 
 

STRATEGISCHE DOCUMENTEN TER BEKRACHTIGING VAN DE DE-

INSTITUTIONALISERING VAN SOCIALEDIENSTVERLENING 

De PETI-delegatie werd op de hoogte gebracht van de regeringsverklaring van de Slowaakse 

Republiek voor 2016-2020, waarin de overheid toezegt "de de-institutionalisering van 

socialedienstverlening te blijven ondersteunen". De autoriteiten herinnerden eraan dat 

Slowakije in de periode 2014-2020 zijn toezeggingen voor de-institutionalisering heeft 

versterkt en dat in Slowakije geen enkele investering (wederopbouw, uitbreiding of 

modernisering) van bestaande grootschalige voorzieningen met een permanente vorm van 

socialedienstverlening werd aangemerkt als subsidiabel uit hoofde van de Europese structuur- 

en investeringsfondsen.2  Ook werd vermeld dat de de-institutionalisering van de 

                                                 
1 De PETI-delegatie ontmoette topambtenaren van het ministerie van Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gezin 

van de Slowaakse Republiek, waaronder de minister zelf, de vertegenwoordiger van het ministerie van 

Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de Slowaakse Republiek en topambtenaren van het kabinet van de 

vicepremier van Investeringen en Informatie. De eerstgenoemde ministeries beheren het ESF resp. EFRO, terwijl 

het laatstgenoemde de centrale coördinerende overheid is voor het beheer van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen, opgericht op 1 juni 2016. 
2 Naar aanleiding van de opmerkingen van de Europese Commissie tijdens de programmering, voerde Slowakije 

in het geïntegreerde regionale operationele programma (EFRO), dat vooral gericht is op de ondersteuning van de 

overgang van de geïnstitutionaliseerde zorg naar door de gemeenschap gedragen dienstverlening, waarborgen in 

om te garanderen dat de middelen niet misbruikt kunnen worden voor "humanisering", bijvoorbeeld voor het 

opdelen van grote instellingen in kleinschaliger entiteiten zonder dat ze daarbij worden veranderd in eenheden 

voor zelfstandig wonen. De Europese Commissie garandeerde ook dat alle investeringen in gebouwen en 
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socialedienstverlening was opgenomen in de strategische documenten met als titel nationale 

prioriteiten voor de ontwikkeling van socialedienstverlening in 2015-2020 en het nationaal 

programma voor verbetering van de levensomstandigheden van personen met een handicap 

voor de periode 2014-2020.  De autoriteiten lieten ook weten dat ze zich bewust zijn van de 

aanbevelingen van mei 2016 van het VN-Comité voor de rechten van personen met een 

handicap, die zij naar eigen zeggen hebben opgenomen in de nationale programma's. Het 

nieuwe actieplan (2016-2020), op basis van de nationale de-institutionaliseringsstrategie van 

20111, zou in oktober 2016 worden goedgekeurd. 

 

MATE VAN COÖRDINATIE EN SYNERGIE TUSSEN ESF EN EFRO 

De Slowaakse autoriteiten lieten de PETI-delegatie weten dat een interfractiewerkgroep, 

bestaande uit vertegenwoordigers van de bevoegde fracties en de betrokken organisaties uit 

het maatschappelijk middenveld, opgericht was om problemen zoals het ernstige gebrek aan 

coördinatie tijdens de vorige programmeringsperiode 2007-2013 te voorkomen.  Deze 

deskundigengroep is verantwoordelijk voor de coördinatie van de programma's die worden 

uitgevoerd in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen, en voor de 

synchronisatie tussen de ESIF en andere instrumenten van Europese of nationale bijstand. Het 

is de bedoeling dat de werkgroep op die manier tot een gemeenschappelijke planning voor 

Slowakije kan komen en bijgevolg de Europese structuur- en investeringsfondsen 

doeltreffender kan aanwenden. Tijdens de raadplegingen werd echter bevestigd dat de 

werkgroep op het ogenblik van het bezoek van de PETI-delegatie nog niet aan de slag was 

gegaan.  

 

ORGANEN DIE TOEZICHT HOUDEN OP DE VOORTGANG VAN DE-

INSTITUTIONALISERING 

De Slowaakse autoriteiten herinnerden aan de toegevoegde waarde die aan de de-

institutionalisering werd aangedragen door het Toezichtcomité voor het geïntegreerde 

regionale operationele programma en het Toezichtcomité voor het operationeel programma 

voor menselijk potentieel, twee organen met als opdracht een oordeel te vellen over de 

uitvoering van de respectieve operationele programma's en de voortgang die werd bereikt in 

het behalen van de doelstellingen. De autoriteiten onderstreepten ook dat het kabinet van de 

vicepremier voor Investeringen en Informatie een substantiële bijdrage zal kunnen leveren aan 

een versnelde uitvoering van de beleidsmaatregelen van de overheid ten gunste van de de-

institutionalisering van de socialedienstverlening in Slowakije door te garanderen dat de 

bijstand uit de EU-middelen correct wordt besteed ten behoeve van de de-

institutionaliseringsdoelstellingen.     

 

GEPLAND GEBRUIK VAN EU-MIDDELEN VOOR DE-INSTITUTIONALISERING IN 

DE PROGRAMMERINGSPERIODE 2014-2020 

De PETI-delegatie werd er door de Slowaakse autoriteiten van op de hoogte gebracht dat in 

oktober 2016 twee oproepen tot het indienen van voorstellen zullen worden gelanceerd in het 

kader van het geïntegreerde regionale operationele programma (EFRO).  De eerste oproep 

                                                                                                                                                         
uitrusting gekoppeld moesten zijn aan de ondersteuning van activiteiten die medegefinancierd worden in het 

kader van het operationeel programma voor menselijk potentieel (ESF) door bijvoorbeeld de steun aan een 

grootschalige instelling te onderwerpen aan de voorwaarde om een verbouwingsplan van de betrokken instelling 

bij te voegen zodat er geen steun meer wordt verleend aan geïnstitutionaliseerde zorg of zodat de capaciteit van 

de ondersteunde instellingen wordt beperkt. 
1 Strategie voor de de-institutionalisering van het systeem van sociale diensten en alternatieve zorgverlening in 

de Slowaakse Republiek, 2011. 
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betreft een bedrag van 160 miljoen EUR dat wordt toegewezen aan de bevordering van de 

overgang van de bestaande voorzieningen naar voorzieningen voor gemeenschapsgerichte 

zorg en de tweede oproep betreft een bedrag van 32 miljoen EUR voor de bouw van nieuwe, 

gede-institutionaliseerde voorzieningen. Deze projecten hebben tot doel om op 

gemeenschapsniveau de toegang tot doeltreffende en hoogwaardige openbare diensten te 

vergemakkelijken met als specifieke doelstelling de overgang naar socialedienstverlening te 

bevorderen en maatregelen toe te passen voor de sociale en juridische bescherming van 

kinderen en maatschappelijke voogdij. In het kader van het operationeel programma voor 

menselijk potentieel (ESF) worden op dit ogenblik vijf nationale projecten uitgevoerd - met 

vertraging - voor een contractbedrag van 147 miljoen EUR, er is één nationaal project met als 

titel "De-institutionalisering van voorzieningen voor socialedienstverlening - Ondersteuning 

van de transitieteams" dat zich in de voorbereidende fase bevindt; daarnaast zijn er ook 

vraaggestuurde oproepen die zich ook in de voorbereidende fase bevinden.  

 

FINANCIERING VAN SOCIALEDIENSTVERLENING 

De PETI-delegatie vernam dat de Slowaakse overheid momenteel 320 EUR per bed/per 

maand uit de overheidsbegroting betaalt aan de gemeente die de voorziening financiert waar 

een persoon met een handicap is geplaatst1. De autoriteiten meldden dat dit bedrag naar 

verwachting in de eerste helft van 2017 opnieuw onder de loep zal worden genomen in het 

kader van een nieuwe wet inzake socialedienstverlening, onder meer sociale financiering, en 

dat het toegewezen bedrag zal worden gekoppeld aan de mate waarin de persoon met een 

handicap afhankelijk is van de bijstand die deze persoon ontvangt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. BEZOEKEN AAN DE VOORZIENINGEN 

De PETI-delegatie bezocht drie soorten voorzieningen:  

 

                                                 
1 Ter vergelijking, een gemiddeld pensioen in Slowakije bedraagt iets meer dan 400 EUR. 
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1. Een dagopvangcentrum: optimale oplossing voor zorgverlening aan personen met een 

handicap in een voorziening voor gemeenschapsgerichte zorg  

 

De voorziening in de stad Trnava werd volledig met behulp van EU-middelen gerenoveerd. 

De omstandigheden zijn buitengewoon goed, duidelijk bovengemiddeld. De personen met een 

handicap - ongeveer 20-30 mensen - brengen hun dagen door in het centrum en houden zich 

bezig met handenarbeid. Culturele programma's en uitstapjes in de natuur behoren tot hun 

dagelijkse bezigheden. Ze doen aan sport en maken tevens gebruik van een uitgebreid 

wellnessaanbod. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Een voorziening die personen met een handicap in dienst neemt: personen met een 

handicap de kans geven om voldoening te putten uit werk dat ze graag doen 
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Het Theehuis, ook in de stad Trnava en eveneens medegefinancierd met EU-middelen, 

bevindt zich in een mooie wijk van de oude stad en kan het gemakkelijk opnemen tegen 

eender welk ander gezellig café ter wereld.  Het neemt mensen met uiteenlopende 

beperkingen1 in dienst. Deze werknemers doen bijvoorbeeld de afwas, helpen bij het maken 

van thee en koffie, bedienen de bezoekers en zorgen voor elkaar. 

 

  
 

 
 

3. Een grootschalige instelling voor residentiële zorg: een bestaande instelling waar een groot 

aantal personen met een handicap wonen, afgezonderd van de rest van de samenleving 

                                                 
1 Deze personen hebben handicaps zoals mentale retardatie, polio en een daarmee gepaard gaande handicap, een 

visuele beperking (blindheid), slechthorendheid (gehoorapparaten), Downsyndroom, spierdystrofie, een 

lichamelijke beperking (rolstoelgebruikers), kwaadaardige depressie. 
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Om het inzicht van de delegatieleden te verbreden en omdat zij in de buurt lag (in de 

gemeente Zavar, niet ver van Tranava), bezocht de delegatie een archetypische instelling voor 

langdurige residentiële zorg. Er wonen 130 mannelijke cliënten wier leven zich volledig 

afspeelt binnen de muren van de instelling, in kamers van 4 tot 6 bewoners.  Ook deze 

voorziening werd onlangs gerenoveerd, met geld van de Slowaakse overheid. De instelling 

gaf de indruk zeer goed onderhouden te zijn, de inrichting en gemeenschappelijke 

voorzieningen leken zelfs beduidend beter dan die van conventionele instellingen waarin 

personen met een handicap in Midden- en Oost-Europa verblijven. 

  
 

De personen met een handicap in de instelling worden beziggehouden met handwerk, het 

onderhoud van een kleine tuin en de zorg voor een paar dieren. Hun dagelijks leven omvat 

ook sociale activiteiten. Enkele bewoners werden geïsoleerd. De PETI-delegatie vernam dat 

dit gebeurde omwille van gedrag veroorzaakt door een ernstige mentale handicap.  

 

Conclusies en aanbevelingen 

De Commissie verzoekschriften: 

1.   deelt de bezorgdheid van de Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van 

Europa over het feit dat er nog steeds grote instellingen bestaan die duizenden personen 

met een handicap huisvesten, buiten de samenleving1 en dringt er bij de Slowaakse 

autoriteiten op aan verdere maatregelen te nemen om de overgang naar 

gemeenschapsgerichte zorg en inclusie in de gemeenschap in Slowakije te versnellen, 

waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan het opstellen van een stappenplan met 

een duidelijk tijdschema, heldere doelstellingen en meetbare indicatoren; 

                                                 
1 Verslag van de heer Nils Muižnieks, Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa, na zijn 

bezoek van 15 t/m 19 juni 2015 aan de Slowaakse Republiek. 
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2. beklemtoont dat de EU-middelen moeten worden ingezet voor het bereiken van sociale 

inclusie en dat ze een forse bijdrage moeten leveren aan de eerbiediging van de 

mensenrechten in Slowakije, en betreurt daarbij dat personen met een handicap 

momenteel niet het recht op een zelfstandig leven kunnen afdwingen; 

3.  beklemtoont het belang van opleiding voor beleidsmakers en zorgverleners die 

betrokken zijn bij de de-institutionalisering en de gemeenschapsgerichte zorg; 

4.  pleit ervoor om de financiering van socialedienstverlening te waarborgen voor 

gemeenschapsgerichte dienstverlening en aldus in te gaan tegen de praktijk waarbij 

gemeenten doorgaans niet betalen voor gemeenschapsgerichte zorg wanneer er reeds 

een instelling bestaat; dringt er bij de Slowaakse autoriteiten op aan geen investeringen 

te steunen die bedoeld zijn om zogenoemde mini-instellingen in het leven te roepen; 

dringt er bij de Slowaakse autoriteiten op aan geen steun te verlenen aan de toewijzing 

van middelen uit de nationale en regionale begroting aan instellingen, behalve in 

uitzonderlijke omstandigheden wanneer de de-institutionalisering reeds op gang is 

gekomen maar het gemeenschapsgerichte alternatief met gekwalificeerd personeel nog 

niet is gerealiseerd en de middelen worden geïnvesteerd in de vereiste infrastructuur 

voor het verlenen van de nodige zorg;  

5.  dringt aan op maatregelen die de zinvolle betrokkenheid van personen met een 

handicap, hun familieleden en de desbetreffende organisaties uit het maatschappelijk 

middenveld bij de planning en uitvoering van en het toezicht op door de ESIF 

gefinancierde projecten aanmoedigen en ondersteunen; verzoekt de Europese 

Commissie richtsnoeren op te stellen die de lidstaten helpen om op dit gebied te 

voldoen aan hun verantwoordelijkheden; 

6.  erkent de inspanningen en de duurzame bijdragen van de verschillende ngo's die 

personen met een handicap een betere levensstandaard willen verschaffen en streven 

naar hun sociale inclusie; is van mening dat zij door het verstrekken van hun 

deskundigheid en middelen een belangrijke rol vervullen in de de-institutionalisering; 

wijst er niettemin op dat de financiering van de de-institutionalisering in wezen tot de 

verantwoordelijkheden van de Slowaakse overheid moet blijven behoren; 

7.  blijft aandacht schenken aan de toezeggingen die door de Slowaakse autoriteiten tijdens 

het PETI-bezoek werden gedaan om de vertragingen in de de-institutionalisering in 

Slowakije recht te zetten, alsmede de belofte om de boodschap van de PETI-delegatie 

door te geven aan de respectieve Toezichtcomités teneinde de de-institutionalisering in 

Slowakije te versnellen; is van mening dat de opbouw van diensten en infrastructuur die 

de overgang naar de gemeenschapsgerichte zorg in Slowakije bevorderen, sterk tot dit 

doel kan bijdragen; 

  8. is verheugd over de informatie dat zes van de acht autonome regio's in Slowakije bereid 

zijn projecten op te starten na de presentatie van de twee oproepen tot het indienen van 

voorstellen in het kader van het geïntegreerde regionale operationele programma in 

oktober 2016, en is ook ingenomen met de bereidheid van de Slowaakse overheid om de 

activiteiten in verband met de de-institutionalisering vanaf oktober 2016 te versnellen; 

9.  dringt erop aan dat het exacte aantal personen met een handicap in Slowakije die 

momenteel in instellingen en elders verblijven wordt geregistreerd, dat er uitvoeriger en 
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uitgesplitste gegevens over hun kenmerken en over de kenmerken van de instellingen 

waarin zij wonen worden verzameld en dat deze gegevens specifiek worden uitgesplitst 

volgens de verschillende graden en soorten handicaps, en merkt op dat een algemene 

verwijzing naar 40 000 mensen in instellingen ontoereikend is; beveelt ook aan om 

statistieken te verzamelen over de sociale en economische situatie van personen met een 

handicap teneinde de ontwikkeling en herziening van beleidsmaatregelen ten gunste van 

integratie te bevorderen; 

10.  verzoekt de Commissie een vergelijkende analyse op te stellen van het aantal personen 

met een handicap in instellingen en de vooruitzichten van de de-institutionalisering in 

de 28 lidstaten;  

11. bekrachtigt dat doeltreffende toezichtsmechanismen moeten worden ingevoerd 

betreffende de kwaliteit van de socialedienstverlening en de feitelijke effecten daarvan 

op het dagelijks leven van personen met een handicap in zorginstellingen; 

12. vestigt de aandacht van de Slowaakse autoriteiten op de voorwaarde dat de de-

institutionaliseringsprojecten duurzaam moeten zijn en wijst erop dat er een 

nauwkeurige follow-up moet gebeuren om het duurzaamheidsniveau te meten; 

beklemtoont tegelijkertijd dat betere financiering van de socialedienstverlening ook na 

de periode 2014-2020 een prioriteit moet zijn in de EU-begroting; 

13. verzoekt de Slowaakse autoriteiten volop gebruik te maken van de officieel opgerichte 

interdepartementale werkgroep en vraagt om de werkzaamheden van die groep zonder 

verder uitstel op te starten en te intensifiëren; 

14. uit haar bezorgdheid over de handelingsbevoegdheid van personen met een handicap in 

Slowakije, herinnert eraan dat alle mensen die in instellingen verblijven doorgaans 

onder voogdij zijn geplaatst en dat deze aangelegenheid voor hen daarom van cruciaal 

belang is in hun dagelijks leven; dringt erop aan dat personen die onderworpen zijn aan 

beslissingen die hun handelingsbevoegdheid beperken tijdens de procedures worden 

gehoord - zelfs indien de rechter daarvoor de betrokkene in de instelling moet gaan 

bezoeken als die persoon niet in staat is de instelling te verlaten voor de hoorzitting - en 

dat bij die beslissingen rekening wordt gehouden met hun sociale vaardigheden;    

15. is verheugd over de recente wetgevende hervorming van de procedureregels voor 

voogdijzaken en beveelt de Slowaakse autoriteiten aan, in overeenstemming met het 

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, verdere wetgevende 

maatregelen te nemen om de volledige ontneming van de handelingsbevoegdheid in het 

Burgerlijk Wetboek af te schaffen en ondersteunde besluitvorming in te voeren op basis 

van de eerbiediging van individuele zelfbeschikking en toestemming; geeft de 

Slowaakse autoriteiten ook de aanbeveling om het herstel van de 

handelingsbevoegdheid van personen met een handicap in zoveel mogelijk gevallen te 

vergemakkelijken; 

16. staat er volledig achter dat personen met een handicap meer voor zichzelf opkomen en 

meer in actie komen om zichzelf, hun standpunten en belangen in Slowakije te 

vertegenwoordigen, met als motto "Nothing About Us Without Us" ("Niets over ons, 

zonder ons"), de vaak geciteerde slogan van de Internationale dag van de VN voor 

personen met een handicap van 2004;   
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17.  uit haar bezorgdheid over de ontzegging van rechten aan personen met een handicap in 

Slowakije, herhaalt dat alle personen met een handicap het recht moeten krijgen om te 

stemmen en als kandidaat op te komen in verkiezingen zodat ze niet alleen hun rechten 

ten volle kunnen genieten maar ook hun zichtbaarheid in de samenleving kunnen 

vergroten;  

18.  verzoekt de Slowaakse autoriteiten ervoor te zorgen dat de maandelijkse door de 

overheid gefinancierde zorgtoeslag die momenteel aan de gemeenten wordt 

overgemaakt niet wordt gebruikt voor het behoud van instellingen, maar wordt 

toegewezen en effectief wordt gebruikt om de levensstandaard en sociale inclusie van 

personen met een handicap te verbeteren, bijvoorbeeld door een stabiel netwerk tot 

stand te brengen van op de betrokkene toegesneden thuiszorg met de passende 

frequentie, en onderstreept dat een dergelijke methode de de-institutionalisering moet 

ondersteunen aangezien de mensen die deze toeslag ontvangen mogen kiezen in welke 

vorm ze de zorg wensen te ontvangen; dringt er bij de Slowaakse autoriteiten op aan 

ervoor te zorgen dat het bedrag van de maandelijkse door de overheid gefinancierde 

zorgtoeslag de werkelijke kostprijs van de socialedienstverlening weerspiegelt en voldoende 

is om deze te betalen; 

19. dringt er bij de Slowaakse autoriteiten op aan te proberen de bureaucratische 

belemmeringen voor openbare aanbestedingen weg te werken in verband met projecten 

die de-institutionalisering ondersteunen en de maximale transparantie na te leven tijdens 

de behandeling van die openbare aanbestedingen; 

20.  verzoekt de Europese Commissie alle mogelijke steun te verlenen aan nationale 

autoriteiten die belast zijn met het beheer van de respectieve EU-middelen die volledig 

in overeenstemming zijn met hun toezeggingen, in dit geval de bevoegde autoriteiten in 

Slowakije, en de eerder complexe bureaucratische procedures verder te vereenvoudigen; 

21.  is ingenomen met de toezegging die de Slowaakse autoriteiten hebben gedaan tijdens 

het bezoek van PETI, namelijk om in 2017 meer aandacht te schenken aan de positieve 

bewustmaking van het publiek voor sociale inclusie en gelijkheid van personen met een 

handicap, en merkt op dat in dit bewustmakingsproces ook de stemmen van personen 

met een handicap moeten worden gehoord; 

22. dringt er bij de Slowaakse autoriteiten op aan bijzondere aandacht te besteden aan het 

aanbieden van mogelijkheden van levenslang leren en betere toegang tot de 

arbeidsmarkt voor personen met een handicap; 

23.  dringt, met het oog op de bevordering van de autonomie van personen met een 

handicap, aan op een omvattende aanpak door sociale integratie vanaf de eerste 

levensjaren van de betrokkene te plannen, met inclusief onderwijs en een 

werkgelegenheidsplan, bijvoorbeeld door banen te reserveren in de overheidssector en 

door in de particuliere sector stimulerende maatregelen in te voeren; 

24.  vraagt de Slowaakse autoriteiten in het bijzonder om de EU-middelen te gebruiken ter 

ondersteuning van kinderen zodat ze bij hun familieleden kunnen blijven wonen en 

volledig worden geïntegreerd in alle aspecten van het leven van hun gemeenschap en 

scholen; 
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25.  dringt er bij de Slowaakse autoriteiten op aan te zorgen voor toegankelijke diensten 

voor gezinnen met personen met een handicap, onder meer kinderen, hetgeen hun 

dagelijks leven zou vergemakkelijken;  dringt er voorts bij de Slowaakse autoriteiten op 

aan om ook diensten ter beschikking te stellen in de moedertaal van personen met een 

handicap die tot een nationale minderheid behoren;  

26.  is van mening dat het opnieuw tijd is voor een besluit om een Europees Jaar van 

personen met een handicap te organiseren, waarin de volledige integratie van personen 

met een handicap centraal staat1, en dat dit zou kunnen bijdragen tot de bevordering van 

een Europese Unie die alle Europese burgers en inwoners insluit en niemand aan de 

kant laat staan; 

27. dringt er bij de Europese Commissie op aan de situatie van investeringen in instellingen 

voor personen met een handicap in Slowakije onder de loep te nemen en steun te 

verlenen aan de stelselmatige evaluatie van de voortgang en doeltreffendheid van de 

overgang van institutionele naar door de gemeenschap gedragen zorg, en moedigt de 

Begrotingscommissie van het Europees Parlement aan om deze aangelegenheid verder 

te onderzoeken; 

28. beveelt de Slowaakse autoriteiten aan de dialoog met het Europees Parlement op 

regelmatige basis voort te zetten, met name in de vorm van periodieke verslagen, 

bijvoorbeeld jaarlijkse monitoringverslagen, aan de Commissie verzoekschriften 

betreffende de evolutie van de de-institutionalisering.  

 

 

                                                 
1 Het laatste besluit van de Raad om een Europees Jaar van personen met een handicap voor te bereiden werd 

genomen in 2001 en vond plaats in 2003.  


