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Betreft: Verzoekschrift 402/2008, ingediend door Pavlina Radkova (Bulgaarse 
nationaliteit), over een leven in waardigheid voor haar gehandicapte kind

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft een gehandicapt kind dat 24 uur per dag zorg nodig heeft. Zij wil het kind niet 
in een verzorgingstehuis plaatsen. Zij wil dat haar kind zich ondanks zijn handicap maximaal 
ontwikkelt, zodat hij in staat zal zijn voor zichzelf te zorgen. Haar kind heeft deskundige 
medische verzorging nodig, maar krijgt deze niet omdat het te duur is. Ook aangepaste 
infrastructuur en onderwijs ontbreken. Indienster is van mening dat de opstelling van de 
bevoegde autoriteiten in strijd is met de fundamentele rechten van kinderen, zoals het recht op 
leven, welzijn, ontwikkeling en onderwijs. Indienster verwijst in dit verband naar de artikelen 
24 en 35 van het Handvest van de grondrechten. Volgens indienster vinden mensen met 
gehandicapte kinderen in Bulgarije geen gehoor voor hun problemen. Zij vestigt derhalve haar 
hoop op het Europees Parlement. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 september 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 oktober 2008.

Indienster stelt dat er in Bulgarije geen aandacht wordt gegeven aan de problemen van 
gezinnen met gehandicapte kinderen.

De verantwoordelijkheid voor kinderbescherming, de maatschappelijke participatie van 
kinderen, het verlenen van kinderzorg en het aanbieden van onderwijs ligt bij de lidstaten. Het 
blijft aan de lidstaten om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking ten volle gebruik 
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kunnen maken van hun recht op onderwijs. De Commissie is niet rechtstreeks bevoegd de 
situatie te onderzoeken.   

Het Handvest van de grondrechten is vooralsnog niet bindend. Daarvoor dient eerst het 
Verdrag van Lissabon in kracht te treden, maar ook dan zal de geldigheid van het Handvest 
niet verder reiken dan de grenzen die de lidstaten in de Verdragen aan de bevoegdheden van 
de Gemeenschap gesteld hebben.

Echter, de Commissie kan ondanks het ontbreken van een directe bevoegdheid net als in het 
verleden niet onverschillig staan tegenover zulke ernstige maatschappelijke problemen. In het 
specifieke geval van Bulgarije was een aanmerkelijke lotsverbetering van de kinderen in 
zorginstellingen een van de doelstellingen van de door de EU verleende pre-toetredingssteun. 
In samenwerking met de Bulgaarse overheid werd aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar de 
Commissie realiseert zich dat nog grotere inspanningen nodig zijn. Om die reden werkt de 
Commissie, binnen haar bevoegdheden en langs diverse wegen, met de lidstaten samen om 
mensen met een beperking overal in de Europese Unie een leven in zelfstandigheid mogelijk 
te maken en hoogwaardige zorg te bieden.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) ondersteunt projecten die zelfstandigheid stimuleren, 
vooral in de vorm van lokaal georganiseerde dienstverlening aan gehandicapten in of dichtbij 
de eigen woonplaats, ook op het platteland – bijvoorbeeld door de modernisering van 
organisatiestructuren en vooral door deskundigheidsbevordering. Daarnaast ondersteunt het 
de vervanging van bestaande gesloten inrichtingen door hoogwaardige zorg en 
woonbegeleiding op plaatselijk niveau (ook wel 'de-institutionalisering' genoemd). De 
Commissie is ingenomen met het besluit van Bulgarije om 10 miljoen EUR vrij te maken 
voor de verbetering van de zorg in instellingen voor langdurig verblijf van gehandicapte 
kinderen en jongeren in het kader van het met ESF-geld opgezette operationeel programma 
voor de ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen.

Meer in het algemeen is de Commissie een uitgesproken voorstander van een zelfstandige 
levenswijze onder gehandicapten. Recent, door de Commissie gefinancierd onderzoek1 naar 
de ontwikkelingen op het gebied van 'care in the community' in Europa toont aan dat de 
intramurale zorg inderdaad vaak van een onaanvaardbaar lage kwaliteit is en dat de 
omstandigheden in sommige instellingen een ernstige schending van internationaal aanvaarde 
mensenrechtsnormen betekenen. Uit het onderzoek blijkt verder dat ambulante zorgverlening, 
mits deugdelijk georganiseerd, tot betere resultaten kan leiden waar het gaat om 
levenskwaliteit en het faciliteren van volledige maatschappelijke participatie van 
gehandicapten. 'Care in the community' is niet duurder dan instellingsgebonden zorg, als de 
behoeften van de cliënten en de kwaliteit van de zorg meegenomen worden in de berekening 
van de zorgkosten. 

De Commissie bevordert tevens de uitwisseling van informatie en optimale praktijken tussen 
lidstaten als onderdeel van de open coördinatiemethode op het gebied van sociale 
bescherming en integratie. Om die reden begroet zij ook de totstandkoming van bilaterale 
samenwerkingsverbanden tussen lidstaten, van het soort dat Bulgarije en andere EU-lidstaten 
op het terrein van de bescherming van gehandicapte kinderen zijn aangegaan.

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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Hier komt bij dat de Europese Gemeenschap en alle lidstaten, waaronder ook Bulgarije, tot de 
ondertekenaars van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
behoren, waarmee zij zich verplichten aan de verdragsbepalingen te voldoen. In dit verband 
zij verwezen naar de artikelen 7, 19, 23, 24 en 25 van dit verdrag, waarin bepalingen staan 
over de rechten van het gehandicapte kind, het recht op een leven in zelfstandigheid, respect 
voor het gezinsleven, alsmede over onderwijs en gezondheidszorg. Het verdrag stelt dat de 
staten die partij zijn zorg zullen dragen voor een op alle niveaus volledig toegankelijk 
onderwijsstelsel en al hun burgers zonder onderscheid des persoons gelijke kansen zullen 
bieden op permanente educatie. Zodra Bulgarije dit verdrag ondertekent, is het ook rechtens 
gehouden om aan de bepalingen te voldoen.

De verantwoordelijkheid voor kinderbescherming, de maatschappelijke participatie van 
kinderen, kinderzorg en het aanbieden van onderwijs ligt bij de lidstaten. Het is aan hen om 
ervoor te zorgen dat mensen met een beperking ten volle gebruik kunnen maken van hun recht 
op onderwijs. De Commissie is niet rechtstreeks bevoegd de situatie te onderzoeken, maar zij 
werkt, binnen haar bevoegdheden en langs diverse wegen, met de lidstaten samen om voor 
alle gehandicapten in de Europese Unie een leven in zelfstandigheid en hoogwaardige zorg te 
waarborgen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010.

Sinds haar vorige mededeling is de Commissie, binnen haar bevoegdheden en langs diverse 
wegen, met de lidstaten blijven samenwerken om mensen met een beperking overal in de EU 
een leven in zelfstandigheid mogelijk te maken en hoogwaardige zorg te bieden.

In februari 2009 heeft Vladimir Spidla, commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en 
gelijke kansen een "ad-hocdeskundigengroep voor de transitie van instellingsgebonden naar 
lokaal georganiseerde zorgverlening" bijeengebracht. Het doel was om deskundigheid op het 
gebied van alle verschillende categorieën afnemers van instellingsgebonden zorg, die meestal 
afzonderlijk worden behandeld, samen te brengen: mensen van alle leeftijden met een 
beperking (met inbegrip van mensen met psychische problemen), ouderen en kinderen. Op 23 
september 2009 heeft de ad-hocdeskundigengroep een verslag overhandigd aan commissaris 
Spidla waarin de belangrijkste uitdagingen staan beschreven die moeten worden overwonnen 
bij de transitie van een op grote instellingen voor residentiële zorg gebaseerd systeem naar 
een systeem van lokaal georganiseerde dienstverlening. Het verslag bevat een aantal 
specifieke aanbevelingen aan de lidstaten en de Commissie voor het ondersteunen van deze 
transitie.

Eén van de aanbevelingen betreft het bevorderen van het gebruik van de Europese 
Structuurfondsen voor de ontwikkeling van lokaal georganiseerde dienstverlening. 
In Bulgarije financiert de Bulgaarse overheid, in het kader van het mede door het ESF
bekostigde operationele programma voor de ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen, 
verschillende maatregelen die speciaal gericht zijn op kinderen met beperkingen: 

 In 2007 zijn voor de periode 2008-2011 10 miljoen euro toegewezen aan een project met 
de naam Een betere toekomst voor kinderen, dat tot nu toe 199 kinderen met een 
beperking heeft behelsd.  Het algemene doel van dit project is in Bulgarije het aanbod van 
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diensten van publieke en niet-publieke verleners van sociale diensten die een alternatief 
vormen voor institutionaliseringsdiensten, te verbeteren.

 In 2009 zijn verdere projecten opgezet en geïmplementeerd: Sociale diensten voor sociale 
participatie, dat zich richt op kinderen die het risico lopen geïnstitutionaliseerd te worden 
en hun gezinnen (budget van 4 miljoen euro); Capaciteit voor het plannen van 
alternatieve diensten om kinderen en gezinnen te ondersteunen (budget van 450 000 euro), 
gericht op de verbetering van de planningscapaciteit voor beleid voor kinderen en 
gezinnen, de versterking van de institutionele capaciteit van het staatsagentschap voor 
kinderbescherming, en de verhoging van de professionele capaciteit van personeel dat 
werkzaam is in instellingen voor kinderen;  Sociaal ondernemerschap – ondersteuning 
voor sociale ondernemingen, gericht op 52 kinderen onder de reeds ondertekende 
contracten; Sociale assistent en Gezinsassistent, die tot nu toe diensten hebben geleverd 
aan 486 personen; Persoonlijke assistent, dat deze dienst in de eerste fase verstrekt aan 
1343 kinderen met verschillende gradaties van beperkingen en een tweede fase die zal 
ingaan in 2010; Ondersteuning van het onderwijs aan kinderen en leerlingen met 
bijzondere onderwijsbehoeften, met een voortdurende oproep tot voorstellen, gericht op 
2400 kinderen.

Daarnaast heeft de Europese Commissie in 2009 met de Bulgaarse overheid een gezamenlijk 
initiatief gestart om parallel aan de activiteiten van de ad-hocdeskundigengroep voor de 
transitie van instellingsgebonden naar lokaal georganiseerde zorgverlening het de-
institutionaliseringsproces in Bulgarije te bevorderen. Als uitvloeisel van dit initiatief heeft de 
bestuursautoriteit van het Bulgaarse operationele programma voor Regionale Ontwikkeling 
als onderdeel van het de-institutionaliseringsproces voor ouderloze en gehandicapte kinderen 
20 miljoen euro gereserveerd voor investeringen in proefprojecten. Momenteel bereiden de 
Bulgaarse autoriteiten een oproep voor tot voorstellen voor de-institutionalisering, die zal 
worden bekostigd door zowel het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en 
het ESF (Europees Sociaal Fonds). De oproep tot voorstellen gaat naar verwachting in januari 
2010 van start. Om de voorbereiding van het bovengenoemde proefproject te ondersteunen is 
een aantal initiatieven georganiseerd, te weten:

 Een internationale workshop die plaatsvond op 23 tot en met 25 september 2009 in 
Bulgarije, met de bedoeling om vorm te geven aan het traject voor de toekomst. De 
conclusies hadden onder meer betrekking op de te nemen maatregelen op het niveau van 
de centrale overheid, om de beleidssector te moderniseren en het de-
institutionaliseringsproces te stimuleren. 

 De workshop "Leaving No Child Behind, Structural Funds support for institutional care 
reform" (Geen enkel kind achterlaten, ondersteuning uit Structuurfondsen voor de 
hervorming van de institutionele zorg), gehouden op 6 oktober 2009 in het kader van het 
REGIO-open-dagenevenement van 2009 en georganiseerd door het DG Regionaal Beleid 
en het DG Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen, in samenwerking met 
belangrijke internationale NGO’s. Tijdens de workshop bevestigden de 
vertegenwoordigers van het Bulgaarse bestuur hun betrokkenheid bij het de-
institutionaliseringsproces door in detail de reeds genomen stappen en de geplande 
projecten te beschrijven. 
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 Twee studiebezoeken op 9-13 november 2009 voor Bulgaarse vertegenwoordigers die 
zullen worden betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de oproep tot voorstellen. 
Zij zullen ter zake relevante sociale diensten in het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië 
bezoeken om praktijkervaring op te doen met de de-institutionalisering in beide landen.

Ten slotte is op 30 oktober 2009 in Bulgarije een werkgroep op het niveau van 
plaatsvervangend ministers ingesteld voor de algehele coördinatie van het de-
institutionaliseringsproces, met de opdracht een actieplan voor de de-institutionalisering van 
kinderen op te stellen.

De verantwoordelijkheid voor kinderbescherming, de maatschappelijke participatie van 
kinderen, kinderzorg en het aanbieden van onderwijs ligt bij de lidstaten. Het is aan hen om 
ervoor te zorgen dat mensen met een beperking ten volle gebruik kunnen maken van hun recht 
op onderwijs. De Commissie is niet rechtstreeks bevoegd de situatie te onderzoeken, maar zij 
werkt, binnen haar bevoegdheden en langs diverse wegen, met de lidstaten samen om voor 
alle gehandicapten in de Europese Unie een leven in zelfstandigheid en hoogwaardige zorg te 
waarborgen.


