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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1215/2007, ingediend door Desmond Fitzgerald (Ierse 
nationaliteit), over misstanden in Bulgaarse instellingen voor kinderzorg.

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener maakt melding van ernstige misstanden in instellingen voor kinderzorg in Bulgarije, 
die in een documentaire van de BBC aan het licht zijn gebracht. Hij spreekt zijn afschuw uit 
over de toestand waarin kinderen met bijzondere behoeften, maar ook volwassenen, in 
dergelijke instellingen moeten leven. Hij vindt dat Bulgarije niet had moeten worden 
toegelaten tot de EU zonder dat werd geëist dat het land maatregelen neemt om een einde te 
maken aan de misstanden in de kindertehuizen. Hij wil dat de EU indien nodig subsidies voor 
andere projecten weigert als de Bulgaarse overheid de levensomstandigheden van de mensen 
in de tehuizen niet verbetert.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 april 2008. De Commissie om inlichtingen verzocht op grond 
van artikel 192, lid 4, van het Reglement.

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 juli 2008.

I. Het verzoekschrift

De indiener maakt zich zorgen over de situatie van gehandicapte kinderen in instellingen in 
heel Bulgarije en in het bijzonder over het geval van de Mogilino-instelling, waaraan 
aandacht werd besteed in een documentaire van de BBC.

Hij stelt dat de Bulgaarse regering door de Europese Unie ter verantwoording zou moeten 
worden geroepen en dat de Europese Unie zou moeten bemiddelen om de kwaliteit van de 
institutionele zorg in Bulgarije te verbeteren.
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II. De opmerkingen van de Commissie

De verantwoordelijkheid voor kinderbescherming, sociale insluiting van kinderen en het 
bestuur van instellingen voor kinderzorg ligt bij de lidstaten. De Commissie heeft geen directe 
bevoegdheid om de situatie van kinderen te onderzoeken in instellingen zoals die in Bulgarije 
waarover werd gerapporteerd in de media. 

Hoewel niet direct bevoegd, laten dergelijke ernstige sociale problemen de Commissie niet 
onverschillig. In het specifieke geval van Bulgarije (en ook Roemenië) is een significante 
verbetering van de situatie van kinderen in zorghuizen een van de doelstellingen geweest van 
door de Europese Unie verleende pretoetredingssteun. In samenwerking met de Bulgaarse 
autoriteiten is substantiële vooruitgang geboekt, maar de Commissie realiseert zich dat er nog 
veel werk moet worden verricht. 

In een directe reactie op de benadrukte situatie in het dorpsweeshuis van Dve Mogili, heeft de 
Commissie contact opgenomen met de Bulgaarse minister van Arbeid en Sociale 
Bescherming, Emilia Maslarova, en om meer informatie gevraagd over de geboekte 
vooruitgang en over de nieuwe plannen van aanpak in Bulgarije om te waarborgen dat in de 
kindertehuizen hoge kwaliteitsnormen worden ingevoerd. Een plan van aanpak voor de 
Mogilino-instelling wordt nu door de Bulgaarse regering uitgevoerd en er is een deadline 
vastgesteld voor de sluiting van het tehuis. UNICEF heeft elk kind in Mogilino geëvalueerd 
en heeft onderzocht wat de best mogelijke situatie is voor de kinderen. Tevens heeft UNICEF 
dienaangaande aanbevelingen gedaan. In het kader van deze procedure is contact opgenomen 
met de ouders en is hun gevraagd of ze de relatie met hun kinderen wilden herstellen of 
verbeteren. 

Meer in het algemeen is de Commissie een groot voorstander van zelfstandig wonen voor 
mensen met een handicap. Een recente, door de Commissie gefinancierde studie1 naar de 
ontwikkeling van diensten in de gemeenschap voor mensen met een handicap in Europa 
bevestigt dat institutionele zorg vaak van een onacceptabel lage kwaliteit is en dat de 
omstandigheden binnen de institutionele zorg een serieuze schending inhouden van 
internationaal geaccepteerde normen op het gebied van de rechten van de mens. De studie 
toont tevens aan dat op de Gemeenschap gebaseerde diensten, mits deze op de juiste manier 
worden ingevoerd en beheerd, betere resultaten kunnen bieden in termen van de kwaliteit van 
leven en kunnen waarborgen dat gehandicapte mensen kunnen leven als volwaardige burgers. 
Diensten in de gemeenschap zijn niet duurder dan institutionele zorg, mits de behoeften van 
de bewoners en de kwaliteit van de zorg in aanmerking worden genomen bij het berekenen 
van de kosten. 

Bovendien stimuleert de Commissie de uitwisseling van informatie en goede praktijken tussen 
de lidstaten als onderdeel van de open methode van coördinatie op het gebied van sociale 
bescherming en sociale insluiting. In dit kader verwelkomt de Commissie de instelling van 
bilaterale samenwerkingsverbanden tussen lidstaten, zoals het geval is tussen Bulgarije en 
andere EU-lidstaten op het gebied van sociale bescherming van kinderen met een handicap 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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die verblijven in instellingen voor langdurige zorg. 

Daarnaast ondersteunt het Europese Sociaal Fonds (ESF) projecten die zijn opgezet om 
onafhankelijk wonen te stimuleren, vooral gemeenschapsgerichte diensten voor mensen met 
handicaps in de buurt van hun woonplaats, inclusief plattelandsgebieden; bijvoorbeeld via 
modernisatie van systemen en mechanismen, met name de training van medewerkers. Het 
fonds ondersteunt tevens de vervanging van bestaande gesloten instellingen door 
kwaliteitsdiensten en huisvesting binnen lokale gemeenschappen (zogeheten 'de-
institutionalisering'). De Commissie is verheugd over de recente beslissing van Bulgarije om 
tien miljoen euro toe te wijzen in het kader van het door het ESF gefinancierde operationele 
programma voor de ontwikkeling van het menselijk potentieel ter verbetering van de kwaliteit 
van sociale dienstverlening in instellingen voor langdurige zorg voor kinderen en jonge 
mensen met een handicap.

De Commissie zal zich blijven inspannen om te waarborgen dat situaties zoals die onlangs 
werden beschreven in de media niet voorkomen in enige lidstaat van de Europese Unie.

III. Conclusies  

De verantwoordelijkheid voor kinderbescherming, sociale insluiting van kinderen en het 
bestuur van instellingen voor kinderzorg ligt bij de lidstaten. De Commissie zet zich binnen 
haar bevoegdheden en via verschillende methoden in samenwerking met de lidstaten in voor 
het realiseren van onafhankelijk wonen en voor kwalitatief hoogwaardige sociale diensten
voor mensen met handicaps in de hele Europese Unie.


