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MEDEDELING AAN DE LEDEN 

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 192, lid 4 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 
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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 
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 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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samenwerkingsverbanden tussen lidstaten, van het soort dat Bulgarije en andere EU-lidstaten 
op het terrein van de bescherming van gehandicapte kinderen zijn aangegaan.

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.

Conclusie

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.
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