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Betreft: Verzoekschrift 116/2008, ingediend door Constant Verbraeken (Belgische 
nationaliteit), over de situatie in Bulgaarse weeshuizen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is verontwaardigd over de situatie in weeshuizen in Bulgarije. Hij vindt het 
onbegrijpelijk dat dergelijke situaties heden ten dage nog kunnen bestaan. Hij verlangt dat de 
Europese Unie onmiddellijk ingrijpt in Bulgarije en alle andere lidstaten van de EU waar 
soortgelijke toestanden aan de orde zijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 juni 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

I. Het verzoekschrift

Indiener is verontwaardigd over de situatie in weeshuizen in Bulgarije. Hij vindt het 
onbegrijpelijk dat dergelijke situaties heden ten dage nog kunnen bestaan. Hij verlangt dat de 
Europese Unie onmiddellijk ingrijpt in Bulgarije en alle andere lidstaten van de EU waar 
soortgelijke toestanden aan de orde zijn.

II. Commentaar van de Commissie 

De verantwoordelijkheid voor kinderbescherming, sociale insluiting van kinderen en het 
beheer van kinderzorginstellingen ligt bij de lidstaten. De Commissie heeft geen rechtstreekse 
bevoegdheid voor het onderzoeken van de situatie van kinderen in instellingen zoals die in 
Bulgarije waarover in de media verslag werd gedaan. 
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De Commissie kan, ondanks dat zij niet over rechtstreekse bevoegdheden beschikt, echter niet 
onverschillig staan tegenover dergelijke, ernstige maatschappelijke problemen. In het speciale 
geval van Bulgarije (en ook in Roemenië) is een significante verbetering van de situatie van 
kinderen in verzorgingshuizen een van de doelstellingen van de door de EU gegeven 
pretoetredingshulp. In samenwerking met de Bulgaarse autoriteiten is een substantiële 
vooruitgang geboekt, maar de Commissie is zich ervan bewust dat er nog steeds veel werk 
moet worden verricht. 

Nadat de omstandigheden in het weeshuis in Dve Mogili onder haar aandacht waren gebracht, 
heeft de Commissie direct gereageerd door contact op te nemen met de Bulgaarse minister 
van Arbeid en Sociale Zaken, mevrouw Emilia Maslarova, om meer informatie te verkrijgen 
over de gemaakte vorderingen en over de nieuwe actieplannen in Bulgarije om te garanderen 
dat in kindertehuizen hoge normen zullen worden gehanteerd. De Bulgaarse overheid legt 
momenteel een actieplan voor de instelling in Mogilino ten uitvoer en er is een uiterste datum 
vastgesteld voor de sluiting van het tehuis. Unicef heeft ieder kind in Mogilino beoordeeld en,
na onderzocht te hebben wat de best mogelijke situatie voor de kinderen was, aanbevelingen 
gedaan. Als onderdeel van dit proces werd contact opgenomen met de ouders van de kinderen 
met de vraag of zij de relatie met hun kind wilden herstellen of een relatie met hun kind
wilden opbouwen. 

Meer in het algemeen is de Commissie een sterk voorstander van het onafhankelijk wonen 
van mensen met een handicap. Een recent door de Commissie gefinancierd onderzoek1 naar 
de ontwikkeling van diensten binnen de eigen gemeenschap voor mensen met een handicap in 
Europa bevestigt dat institutionele zorg vaak van een onaanvaardbaar lage kwaliteit is en dat 
de omstandigheden in de zorginstellingen soms een ernstige schending van de internationaal 
aanvaarde mensenrechtennormen vormen. Het onderzoek toont ook aan dat op lokale 
gemeenschappen gebaseerde diensten (Community Based Services – CBS), als deze goed
worden opgezet en beheerd, betere resultaten opleveren uit het oogpunt van levenskwaliteit en 
waarborgen dat mensen met een handicap 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 de kostenberekening worden meegenomen. 

Daarnaast moedigt de Commissie de uitwisseling van gegevens en goede praktijken tussen 
lidstaten aan als onderdeel van de open coördinatiemethode op het gebied van sociale 
bescherming en sociale insluiting. In deze context is de Commissie verheugd over de 
totstandkoming van bilaterale samenwerking tussen lidstaten, zoals het geval is tussen 
Bulgarije en andere EU-lidstaten op het gebied van sociale bescherming van kinderen met een 
handicap die in instellingen voor langdurige zorg verblijven. 

Bovendien steunt het Europees Sociaal Fonds (ESF) projecten om onafhankelijk wonen aan te 
moedigen, met name projecten die tot doel hebben CBS te bevorderen voor mensen met een 
handicap – dicht bij hun woonplaats, ook op het platteland – bijvoorbeeld door het 
moderniseren van systemen en mechanismen en in het bijzonder door het opleiden van 
medewerkers. Het ESF ondersteunt ook vervanging van bestaande, gesloten instituten door 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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kwaliteitsdiensten en -huisvesting binnen de lokale gemeenschappen (de zogenaamde ‘de-
institutionalisatie’). De Commissie is verheugd over het recente besluit van Bulgarije om in 
het kader van het door het ESF gefinancierde operationeel programma voor de ontwikkeling 
van menselijke hulpbronnen € 10 miljoen uit te trekken voor het verbeteren van de kwaliteit 
van de sociale dienstverlening in instellingen voor langdurige zorg voor kinderen en 
jeugdigen met een handicap.

De Commissie zal zich blijven inspannen om ervoor te zorgen dat situaties zoals onlangs in de 
media beschreven, zich niet voordoen in een lidstaat van de EU.

III. Conclusies 

De verantwoordelijkheid voor kinderbescherming, sociale insluiting van kinderen en het 
beheer van kinderzorginstellingen ligt bij de lidstaten. De Commissie zet zich binnen haar 
bevoegdheden en met een variëteit aan middelen in samenwerking met de lidstaten in voor 
een onafhankelijk leven en een kwalitatief hoogstaande sociale dienstverlening voor mensen 
met een handicap overal in de Europese Unie.


