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Betreft: Verzoekschrift 1658/2012 door Tsvetan Vetsov (Bulgaarse nationaliteit), 
voorzien van 3 handtekeningen, over het wanbeheer van een met EU-
middelen gefinancierd project in Bulgarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vertegenwoordigt een groep van 35 sociale werkers en thuiszorgers die in dienst 
waren genomen door de vereniging "Vratsa 2007". Deze vereniging was in de arm genomen 
door de sociale bijstandsorganisatie ASA Sofia voor een deel van een programma dat 
gefinancierd wordt door de EU. Hij geeft aan dat hun salaris in eerste instantie te laat werd 
uitbetaald, maar nu helemaal niet meer en dat hun arbeidsovereenkomst zelfs is opgezegd. 
Indiener is van mening dat ASA Sofia niet aan de selectiecriteria voldeed omdat het financieel 
niet gezond was, niet over eigen middelen beschikte en schulden had. De bijgevoegde 
overeenkomst tussen ASA Sofia en Vratsa 2007 bevat geen verwijzing naar aan te nemen 
personeel.

Indiener besluit met de aantijging dat de twee organisaties samenspanden om wederrechtelijk 
EU-gelden op te strijken, waardoor zij 70 mensen zonder sociale bijstand laten zitten en het 
aangeworven personeel zonder het geld waarop ze recht hebben.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 01.07.2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20.09.2013

Het verzoekschrift van 20 Bulgaarse burgers betreft het project dat aan de Bulgaarse ngo, de 
vereniging "Vratsa 2007" (begunstigde) is toegekend door de sociale bijstandsorganisatie 
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(aanbestedende dienst) binnen het door het ESF medegefinancierd operationeel programma 
voor de ontwikkeling van menselijk potentieel. Indieners zijn door Vratsa 2007 als sociaal 
assistenten voor het project in dienst genomen. Ze hebben enkele maanden echter geen loon 
uitbetaald gekregen door hun werkgever vanwege zijn verslechterde financiële positie. 
Indieners zijn van mening dat zowel de werkgever als de aanbestedende dienst de 
verantwoordelijkheid op zich moet nemen voor de niet uitbetaalde salarissen.

Het verzoekschrift gaat uitgebreid in op de moeilijkheden die indieners ondervonden tijdens 
hun pogingen om het bij het project behorende loon te ontvangen. Ze zijn op basis van 
individuele arbeidsovereenkomsten door Vratsa 2007 aangenomen. Aangezien indieners 
gedurende enkele maanden niet werden uitbetaald, gingen ze bij alle desbetreffende Bulgaarse 
overheidsinstellingen in beroep tegen hun werkgever: de sociale bijstandsorganisatie (ESF-
intermediaire instantie en -aanbestedende dienst), het Ministerie van Arbeid en Sociaal Beleid 
(ESF-beheersautoriteit), de ombudsman, de Nationale Vergadering, het Openbaar Ministerie 
enz. 

Indieners zijn ook van mening dat de sociale bijstandsorganisatie haar taak als ESF-
aanbestedende dienst niet correct heeft uitgevoerd en vanaf het begin van de overeenkomst 
(getekend in november 2010) geen toezicht heeft gehouden op de uitvoering van het project 
door de begunstigde. Naar hun zeggen had de instantie moeten weten dat begunstigde 
financieel niet gezond was alvorens het project toe te kennen. De beschikbare documenten 
bewijzen deze beweringen echter niet noodzakelijkerwijs. In september 2011 heeft de sociale 
bijstandsorganisatie eenzijdig de overeenkomst met de begunstigde beëindigd op basis van de 
controle en de vastgestelde schending van overeenkomstbepalingen door de begunstigde, in 
het bijzonder het niet uitbetalen van de salarissen van de sociaal assistenten. Aangezien de 
bijstandsorganisatie geen directe contractuele relaties met burgers onderhield, heeft ze hen 
geadviseerd om juridische stappen te ondernemen tegen hun werkgever en zich tot de 
rechtbank naar Bulgaars recht te wenden om hun rechten te laten beschermen. Ten slotte zijn 
ze in beroep gegaan bij de rechtbank van eerste aanleg in Vratsa die een uitspraak in hun 
voordeel heeft gedaan. Het gerechtelijk besluit is echter niet ten uitvoer gelegd door de 
bevoegde wethandhavingsinstanties in Bulgarije. Inmiddels heeft de 
arrondissementsrechtbank van Vratsa de vereniging "Vratsa 2007" in maart 2013 failliet 
verklaard.

Anderzijds bewijzen de beschikbare documenten op geen enkele wijze de vermeende 
"samenzwering" tussen de aanbestedende dienst en de begunstigde die, volgens indieners, hen 
opzettelijk van hun loon wilden beroven. Integendeel, de overeenkomst tussen de 
aanbestedende dienst en begunstigde bevatte standaardbepalingen die ook voor alle overige 
overeenkomsten worden gebruikt die onder de betreffende programmaregeling vallen. De 
sociale bijstandsorganisatie heeft de kwestie inderdaad overeenkomstig de nationale regels 
inzake overheidsopdrachten afgehandeld en de Commissie heeft geen bewijs van wanbeheer 
van ESF-middelen door de organisatie.

Tot slot beweren indieners dat hun mensenrechten zijn geschonden. Te dien einde verwachten 
zij dat de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement kan helpen om de 
nationale instantie (de sociale bijstandsorganisatie) de verschuldigde vergoeding te laten 
betalen, omdat ze het klaarblijkelijk niet van de werkgever kunnen ontvangen vanwege zijn 
faillissement. 
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Conclusie

De afwikkeling van deze zaak valt niet onder de bevoegdheid van de Europese Commissie, 
omdat zij nationale gerechtelijke beslissingen niet terzijde kan stellen of ten uitvoer kan 
leggen. Bovendien beschikt de Commissie (of welke EU-instelling dan ook) niet over de 
wettelijke bevoegdheid om een nationale ESF-uitvoeringsinstelling (in dit geval de sociale 
bijstandsorganisatie) te dwingen om de openstaande salarissen te betalen. Daarbij onderhield 
de organisatie geen directe contractuele relaties met indieners. Gezien het bovenstaande kan 
de Commissie indieners niet helpen bij het oplossen van hun zaak. Deze zal volgens 
Bulgaarse wetgeving verder afgehandeld moeten worden.


