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Betreft: Verzoekschrift 1013/2012, ingediend door Eduardo Raya Retamero (Spaanse 
nationaliteit), over de diefstal van een pasgeborene in een ziekenhuis in 
Spanje en het verzuim van de autoriteiten om de zaak grondig te 
onderzoeken

Verzoekschrift 1201/2012, ingediend door Rosalía Gutiérrez Valdivia 
(Spaanse nationaliteit), over de diefstal van een pasgeborene in een 
ziekenhuis in Spanje en het verzuim van de autoriteiten om de zaak grondig 
te onderzoeken

Verzoekschrift 1209/2012, ingediend door Maria Angustias Rodriguez 
Fernandez (Spaanse nationaliteit), gesteund door twee medeondertekenaars, 
over de diefstal van pasgeborenen in een ziekenhuis in Spanje en het verzuim 
van de autoriteiten om de zaak grondig te onderzoeken

Verzoekschrift 1323/2012, ingediend door Encarnación Murillo López 
(Spaanse nationaliteit), over de diefstal van een pasgeborene in een 
ziekenhuis in Spanje en het verzuim van de autoriteiten om de zaak grondig 
te onderzoeken

Verzoekschrift 1368/2012, ingediend door Encarnación Moya Gómez 
(Spaanse nationaliteit), over de diefstal van een pasgeborene in een 
ziekenhuis in Spanje en het verzuim van de autoriteiten om de zaak grondig 
te onderzoeken

Verzoekschrift 1369/2012, ingediend door Ma del Mar Guerrero Arjona 
(Spaanse nationaliteit), over de diefstal van een pasgeborene in een 
ziekenhuis in Spanje en het verzuim van de autoriteiten om de zaak grondig 
te onderzoeken

Verzoekschrift 1631/2012, ingediend door Maria del Carmen Gómez Heredia 
(Spaanse nationaliteit), over de diefstal van een pasgeborene in een 
ziekenhuis in Spanje en het verzuim van de autoriteiten om de zaak grondig 
te onderzoeken

1. Samenvatting van verzoekschrift 1013/2012

Indiener en zijn vrouw zijn van mening dat hun kind, geboren op 6 juni 1990 in het
ziekenhuis van Granada, bij de geboorte verwisseld werd met een andere pasgeborene die 
slechts enkele dagen later kwam te overlijden. De genetische laboratoriumtesten die zij in 
2008 lieten uitvoeren lijken hun verhaal te bevestigen, maar een politieonderzoek uit 2010 
spreekt dit tegen. Indieners vertrouwen het politieonderzoek niet en zijn van mening dat de 
Spaanse autoriteiten samenzweren om de zaak te kunnen afsluiten. Indiener verwijst naar de 
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vele soortgelijke zaken die momenteel aangebracht en onderzocht worden in Spanje en 
beschuldigt de Spaanse staat van misdaden tegen de menselijkheid. 

Samenvatting van verzoekschrift 1201/2012

Indienster meent dat haar kind, geboren op 28 augustus 1969 in het ziekenhuis van Granada, 
bij de geboorte door het ziekenhuispersoneel is gestolen. Zij legt uit dat een verpleegster haar 
aanvankelijk had verteld dat de pasgeborene een gezonde jongen was. Een paar uur later werd 
haar verteld dat de pasgeborene was overleden. In 2011 heeft zij de zaak gemeld bij de 
autoriteiten van Granada, die deze niet ontvankelijk hebben verklaard. Het ziekenhuis heeft 
haar laten weten dat het niet over een archief beschikt betreffende de periode vóór 1976. 
Indienster verwijst naar de vele soortgelijke zaken die momenteel aangebracht en onderzocht 
worden in Spanje en beschuldigt de Spaanse staat van misdaden tegen de menselijkheid.

Samenvatting van verzoekschrift 1209/2012

Indieners stellen de zaken aan de kaak van twee pasgeborenen die bij de geboorte zouden zijn 
gestolen in het ziekenhuis San Cecilio van Granada, Spanje. Mevrouw Rodriguez Fernandez 
legt uit dat haar zuster, geboren op 18 juli 1963 in het familiehuis, twee dagen later naar 
bovengenoemd ziekenhuis is gebracht voor een zogenaamd routine-onderzoek. Het 
ziekenhuispersoneel heeft de pasgeborene naar de intensive care gebracht en de ouders naar 
verluidt gedurende twee dagen de toegang tot hun kind ontzegd, waarna hun is meegedeeld 
dat de pasgeborene was overleden. Indienster wijst op ernstige tegenstrijdigheden in de 
medische verslagen en in de archieven van de stadsraad en van de begraafplaats. In een 
vergelijkbare zaak legt mevrouw Ascension Sanchez Fernandez uit dat haar dochter, geboren 
op 25 augustus 1975 in hetzelfde ziekenhuis, eveneens is weggenomen. Indieners verwijzen 
naar de vele soortgelijke zaken die de afgelopen tijd gemeld zijn en momenteel onderzocht 
worden in Spanje en beschuldigen de Spaanse staat van misdaden tegen de menselijkheid. 

Samenvatting van verzoekschrift 1323/2012

Indienster bracht op 6 juni 1983 een kind ter wereld in het ziekenhuis San Cecilio in Granada. 
Zij legt uit dat het medisch personeel haar vertelde dat het kind gestorven was, maar ze 
verklaart dat ze het lichaam nooit heeft mogen zien. Indienster is ervan overtuigd dat het 
pasgeboren kind gestolen is door het ziekenhuispersoneel. In april 2011 gaf ze haar zaak aan 
bij de autoriteiten in Spanje, die naar haar zeggen de zaak niet-ontvankelijk hebben verklaard. 
Indienster verwijst naar de vele soortgelijke zaken die momenteel aangebracht en onderzocht 
worden in Spanje en beschuldigt de Spaanse staat van misdaden tegen de menselijkheid.

Samenvatting van verzoekschrift 1368/2012

Indienster meent dat haar kind, geboren op 28 augustus 1970 in het ziekenhuis van San 
Cecilio in Granada, bij de geboorte door het ziekenhuispersoneel is gestolen. Ze legt uit dat 
het ziekenhuispersoneel haar heeft verteld dat het kind gestorven was, maar ze zegt dat ze het 
lichaam van haar dochter nooit heeft mogen zien en haar niet heeft mogen begraven. Naar 
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verluidt heeft ze haar zaak in 2011 voorgelegd aan de overheid van Granada, die deze zonder 
onderzoek heeft afgewezen. Indienster verwijst naar de vele soortgelijke zaken die de 
afgelopen tijd gemeld zijn en momenteel onderzocht worden in Spanje en beschuldigt de 
Spaanse staat van misdaden tegen de menselijkheid.

Samenvatting van verzoekschrift 1369/2012

Indienster meent dat haar moeder een kind had, geboren in 1976 in het ziekenhuis van San 
Cecilio in Granada, dat bij de geboorte door het ziekenhuispersoneel is gestolen. Ze legt uit 
dat het ziekenhuispersoneel haar moeder heeft verteld dat het kind bij de geboorte gestorven 
was, maar dat ze het lichaam van haar dochtertje nooit heeft mogen zien en haar niet heeft 
mogen begraven. Naar verluidt heeft de familie van indienster deze zaak in 2011 voorgelegd 
aan de overheid van Granada, die deze zonder onderzoek heeft afgewezen. Indienster verwijst 
naar de vele soortgelijke zaken die de afgelopen tijd gemeld zijn en momenteel onderzocht 
worden in Spanje en beschuldigt de Spaanse staat van misdaden tegen de menselijkheid.

Samenvatting van verzoekschrift 1631/2012

Indienster gelooft dat haar kind, dat in 1980 in een ziekenhuis in Granada werd geboren, vlak 
na de geboorte door ziekenhuismedewerkers werd gestolen. Ze legt uit dat de baby levend ter 
wereld is gekomen en aan haar moeder werd getoond, maar dat medisch personeel haar amper 
enkele minuten later meedeelde dat de baby was overleden. Ze stelt dat ze daarna het lichaam 
nooit heeft mogen zien noch heeft mogen begraven. In 2011 heeft ze de zaak voorgelegd aan 
de overheid van Granada, die deze schijnbaar zonder onderzoek heeft afgewezen. Indienster 
verwijst naar de vele soortgelijke zaken die de afgelopen tijd gemeld zijn en momenteel 
onderzocht worden in Spanje en beschuldigt de Spaanse staat van misdaden tegen de 
menselijkheid.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 1013/2012, 1201/2012, 1209/2012, 1323/2012, 1368/2012 en 1369/2012

Ontvankelijk verklaard op 20 maart 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

Verzoekschrift 1631/2012

Ontvankelijk verklaard op 24 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

In verzoekschrift 1013/2012 verklaart indiener dat hij en zijn vrouw op 6 juni 1990 een kind 
hebben verloren in het ziekenhuis van Granada. Volgens hem is hun pasgeboren kind in het 
ziekenhuis verwisseld met een andere pasgeborene die slechts enkele dagen later kwam te 
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overlijden. Volgens indiener is het niet mogelijk om daadwerkelijk tegen deze massale 
diefstal van kinderen uit openbare ziekenhuizen in beroep te gaan, omdat er in Spanje banden 
bestaan tussen de betrokken artsen en toppolitici. Indiener is van mening dat het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie en het Verdrag inzake de rechten van het kind zijn 
geschonden.

De met verzoekschrift 1013/2012 gecombineerde verzoekschriften gaan over hetzelfde 
onderwerp, namelijk de diefstal van pasgeboren baby's in Spaanse ziekenhuizen. Sommige 
van de vermeende feiten lijken terug te gaan tot de jaren zestig en andere zijn naar verluidt 
recenter begaan, in de jaren tachtig en negentig.

Opmerkingen van de Commissie

De bevoegdheden van de Commissie met betrekking tot handelingen en verzuimen van 
lidstaten zijn beperkt tot het toezicht op de toepassing van het recht van de Unie, onder 
controle van het Hof van Justitie (vgl. artikel 17, lid 1 van het VEU). Wat betreft de 
grondrechten waarop indiener wijst, wil de Commissie eraan herinneren dat volgens artikel 
51, lid 1, van het Handvest van de grondrechten de bepalingen van het handvest uitsluitend tot 
lidstaten zijn gericht wanneer deze het recht van de Unie ten uitvoer brengen.

Uit de gegevens die indieners hebben verstrekt kan niet worden opgemaakt dat de betrokken 
lidstaat in deze kwestie de EU-wetgeving ten uitvoer heeft gelegd. 

Het lijkt erop dat de kinderen in kwestie illegaal ter adoptie zijn afgestaan zonder dat hun 
ouders hiervan wisten. Dergelijke handelingen en besluiten van de Spaanse autoriteiten 
zouden betrekking hebben op gebieden van het burgerlijk recht die niet onder de bepalingen 
van het Unierecht vallen. De EU-wetgeving zoals deze momenteel is (met name Verordening 
(EG) nr. 2201/2003 ("de Verordening Brussel II bis")) heeft uitsluitend betrekking op 
kwesties van rechtsbevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in een 
andere lidstaat.

Daarom is het, met betrekking tot de in de verzoekschriften genoemde zaken, aan de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan hun verplichtingen met betrekking tot de 
grondrechten, overeenkomstig internationale overeenkomsten en hun interne wetgeving.

Voor zover de Commissie weet, vinden er in Spanje reeds gerechtelijke procedures plaats in 
soortgelijke zaken.1

                                               
1 Zie het Jaarverslag 2011 van het Bureau voor de grondrechten. 
(http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2223-FRA-2012_annual-report-2011-chapter4_EN.pdf): "In 
Spanje richtte de publieke opinie zich op de "gestolen kinderen" die, tussen de jaren veertig en tachtig, in 
ziekenhuizen ter adoptie zijn afgestaan zonder dat de moeder hiervan wist of hiervoor toestemming had gegeven. 
Naar verluidt gebeurde dit in sommige ziekenhuizen stelselmatig en waren hier artsen, verpleegkundigen en 
nonnen bij betrokken. In juni 2011 zei de openbare aanklager dat er in 162 gevallen van de 849 gestarte 
onderzoeken bewijs van een misdaad was gevonden en dat in deze gevallen een aanklacht was ingediend. Er zijn
echter steeds meer aanwijzingen dat er bij deze praktijken mogelijk honderden kinderen betrokken zijn geweest. 
Naar aanleiding van klachten van verschillende organisaties, zoals de Nationale Vereniging van de slachtoffers 
van onregelmatige adoptie (Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares) en SOS Gestolen 
baby's (SOS Bebés Robados), over de vertraging van de staat bij het openstellen van registers om de zoektocht 
naar verloren familieleden mogelijk te maken, wees de openbare aanklager erop dat de onderzoeken lang 
zouden duren omdat deze moeten worden afgestemd met alle autonome gemeenschappen van Spanje, aangezien 
werd aangenomen dat er diverse netwerken bij betrokken waren geweest."
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Conclusie

Op basis van de in de verzoekschriften aangevoerde elementen kan de Commissie deze 
kwestie niet voortzetten. Indieners kunnen hun zaak aan de nationale autoriteiten, met 
inbegrip van de gerechtelijke instanties, voorleggen en indien zij van mening zijn dat hun 
grondrechten zijn geschonden, kunnen zij een klacht indienen bij het Europees Hof van de 
Rechten van de Mens van de Raad van Europa.


