
DE EUROPESE PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN

ACTIEPLAN

#SocialRights

Werkgelegenheid, 
sociale zaken en
inclusie
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Politieke betrokkenheid

“Beweging naar een 

groenere, rechtvaardigere 

en inclusievere toekomst 

brengen uitdagingen en 

kosten op de korte termijn 

met zich mee. […] De 

Europese pijler van sociale 

rechten moet worden 

geïmplementeerd op EU-

en lidstaatniveau, met 

inachtneming van de 

respectieve 

bevoegdheden.”  

Europese Raad, Een nieuwe 

strategische agenda 2019-2024

“Ik denk dat het hoog tijd is 

dat we de sociale 

dimensie en de 

marktdimensie in de 

huidige moderne 

economie met elkaar 

verzoenen. Daarom zal ik 

een voorstel doen voor 

een actieplan om de 

Europese pijler van sociale 

rechten volledig ten uitvoer 

te leggen.” 

Voorzitter van de Europese 

Commissie Von der Leyen, politieke 

richtsnoeren 2019-2024

“Voor de ontwikkeling naar 

een duurzaam, rechtvaardig 

en inclusief sociaal Europa is 

een sterke gedeelde 

betrokkenheid vereist, zowel 

ten aanzien van het 

stimuleren van de VN 2030-

agenda als de implementatie 

en materialisatie van de 

beginselen en rechten die 

zijn vervat in de Europese 

pijler van sociale rechten.”

Europees Parlement, resolutie over een 

sterk sociaal Europa voor rechtvaardige 

transities, december 2020



Sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities 
en herstel

• Leidraad voor politieke beslissingen in de 

lidstaten, ook in de context van nationale 

herstel- en weerbaarheidsplannen.

• De Europese economie doorloopt de groene, 

digitale en demografische transities. De EU 

moet ervoor zorgen dat mensen en hun welzijn 

centraal blijven staan.

• De twintig beginselen van de Europese 

pijler van sociale rechten blijven het baken 

dat ons naar een sterker sociaal Europa leidt 

en de visie bepaalt voor onze nieuwe ‘sociale 

handleiding'

Digitale 
transitie

Mondiale 
context en 

politieke 
geografie

Een 
economie 
die werkt 

voor 
mensen

Groene 
transitie

Demografische 
veranderingen
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Een uitgebreide raadpleging

Raadpleging van januari 2020 tot november 2020: ruim 1 000 schriftelijke bijdragen ontvangen
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6,5%
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Bron: Speciale Eurobarometer 509 over sociale kwesties6

9 van de 10 respondenten (88 %) vinden een 
sociaal Europa persoonlijk belangrijk

11 %
“Niet 
belangrijk” “Belangrijk”

1 %

88 %

“Geen mening”



Actieplan – belangrijkste doelstellingen

• Van beginselen naar actie

• Nieuwe doelen voor 2030

• Acties in 3 prioriteitsgebieden:

• Meer en betere banen

• Vaardigheden en gelijkheid

• Sociale bescherming en inclusie

• Implementatie stimuleren op nationaal, regionaal en 

lokaal niveau

• Ongekende mogelijkheden voor EU-financiering

• Krachtigere monitoring, coördinatie en implementatie

• Sociale dialoog versterken

• Burgermaatschappij betrekken 
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Ten minste

van de bevolking van
20 tot en met 64 jaar zou 

tegen 2030
een baan moeten hebben

van alle volwassenen zou 
tegen 2030 elk jaar moeten 

deelnemen aan een 
opleiding

minder mensen zouden 
moeten worden bedreigd 
met armoede of sociale 
uitsluiting tegen 2030

2021 2021

2030 2030

Ten minste Ten minste

Huidig niveau: 73,1 % (2019) Huidig niveau: 37,4% (2016) Huidig niveau: 91 miljoen personen (2019)



• Europese pijler van sociale rechten - beginsel 4: Actieve ondersteuning bij het vinden van 

werk

• Bijdragen aan een dynamisch, banenrijk en inclusief herstel.

• Tijdig bieden van richtsnoeren voor lidstaten om de arbeidsmarkttransities te begeleiden 

van krimpende naar groeiende sectoren (inclusief groen en digitaal)

• Drie onderdelen voor lidstaten:

• Tijdelijke aanwervings- en transitiestimulansen 

• Om- en bijscholing 

• Verbeterde diensten voor arbeidsvoorziening 

• Fondsen: RRF, ESF+, EFRO, JTF, EFG

Actieplan: prioritaire actie – banen en transities 

EASE - DOELTREFFENDE ACTIEVE STEUN VOOR WERKGELEGENHEID
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Timing van belangrijke initiatieven van de Commissie
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3e kwartaal 

• Europese vaardighedenagenda voor duurzaam 

concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht

• Aanbeveling van de Raad voor beroepsonderwijs en -opleiding

• Steun voor jeugdwerkgelegenheid, vergezeld van versterkte 

jongerengarantie

• Europese onderwijsruimte

• Actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027)

• Actieplan tegen racisme

In 2020 geïntroduceerde initiatieven

1e kwartaal 

• EU-strategie inzake gendergelijkheid

• Industriële strategie, Actieplan voor de 

circulaire economie en kmo-strategie

2e kwartaal 

• Tijdelijke steun om het risico op 

werkloosheid te beperken in een 

noodtoestand (SURE)

• Herzien meerjarig financieel kader 

2021-2027

• Herstel- en veerkrachtfaciliteit en 

REACT-EU



Timing van belangrijke initiatieven van de Commissie

4e kwartaal 

• Strategisch EU-kader voor gelijkheid, integratie en 

participatie van Roma, vergezeld van

een aanbeveling van de Raad voor gelijkheid, integratie en 

participatie van Roma

• Renovatiegolf

• Pact voor vaardigheden

• Actieplan voor integratie en inclusie

• Strategie voor gelijkheid van lhbtiq’ers

• Voorstel voor een richtlijn betreffende toereikende 

minimumlonen

• Farmaceutische strategie

• Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit
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In 2020 geïntroduceerde initiatieven Initiatieven in 2021

1e kwartaal 

• Groenboek over de vergrijzing

• Europees kankerbestrijdingsplan

• Eerste stadium van raadpleging van de sociale partners inzake 

platformwerk

• Actieplan Europese pijler van sociale rechten

• Voorstel voor herziening van het sociaal scorebord

• Doeltreffende actieve steun voor werkgelegenheid

• Bindende loontransparantiemaatregelen

• Nieuwe strategie gehandicaptenrechten

• Europa’s digitale decennium

• Strategie voor de rechten van het kind en Europese kindergarantie

• Gezamenlijk verslag over de toepassing van de richtlijn voor 

gelijke behandeling in arbeid en beroep



Timing van belangrijke initiatieven van de Commissie
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In 2021 geïntroduceerde initiatieven

2e kwartaal

• Follow-up van het witboek over kunstmatige 

intelligentie

• Initiatief over duurzame corporate governance

• Herziening van de richtlijn niet-financiële rapportage

• Actualisering van de nieuwe industriestrategie voor 

Europa

• Een betrouwbare en beveiligde Europese e-ID

• Nieuwe strategie inzake veiligheid en gezondheid 

op het werk

• Europees platform voor de bestrijding van 

dakloosheid

• Mededeling over waardig werk wereldwijd

• Richtsnoeren voor overheidsopdrachten voor 

innovatie en maatschappelijk verantwoorde 

overheidsopdrachten

• Initiatief voor betaalbare huisvesting

4e kwartaal 

• Actieplan voor de sociale economie

• Kader voor individuele leerrekeningen en 

microcredentials

• Aanbeveling van de Raad over onderwijs op het gebied 

van ecologische duurzaamheid

• Vaardigheden- en talentenpakket

• Uitgebreid en verdiept gezamenlijk verslag over de 

werkgelegenheid

• Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

• Initiatief ten aanzien van collectieve onderhandelingen 

voor zelfstandigen

• Agenda voor de hervorming van het hoger onderwijs

• Methode voor sociale uitgaven in het kader van de 

herstel- en veerkrachtfaciliteit

• Verslag over de 

EU-taxonomieverordening

3e kwartaal 

• Vernieuwde duurzame 

financieringsstrategie (1ste pakket 21 

April 2021)



Timing van belangrijke initiatieven van de Commissie
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2022

• Implementatieverslag over de uitvoering van de 

arbeidstijdenrichtlijn

• Initiatief inzake Pathways to School Success

• Initiatief inzake langdurige zorg

• Groep op hoog niveau inzake toegang tot adequate 

en duurzame sociale bescherming

• Nieuwe instrumenten en indicatoren inzake 

toegang tot gezondheidszorg

• Eerste EU-verslag inzake toegang tot essentiële 

diensten

• Wetgevingsvoorstellen om de blootstelling 

van werknemers aan gevaarlijke chemische 

stoffen, waaronder asbest, te verminderen

• Aanbeveling van de Raad inzake een 

minimuminkomen

• Initiatief inzake sociale dialoog

• Richtsnoer ten aanzien van voorafgaande 

beoordelingen van de verdelingseffecten

• Herziening van de Barcelona-doelstellingen

• Herziening van het kwaliteitskader voor 

stages

2023

• Europese socialezekerheidskaart 

2024

2025

• Eerste evaluatie van de Europese 

Arbeidsautoriteit

• Herziening van het Actieplan Europese pijler

van sociale rechten



14 Bron: Speciale Eurobarometer 509 over sociale kwesties
Basis: Respondenten die iets hebben gehoord, gelezen of gezien over de Europese pijler van sociale rechten

Het succes van de Sociale pijler is afhankelijk van 
de acties die de lidstaten ondernemen

19 %
“Niet mee eens”

76 %
“Mee eens”

5 %
“Geen mening”



Gezamenlijke inzet en gedeelde 
verantwoordelijkheid (1/2)
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• Het succes van de sociale pijler is afhankelijk van de vastberadenheid en acties van lidstaten. 

Zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor werkgelegenheids-, onderwijs- en sociaal beleid. 

• De Commissie moedigt lidstaten aan een coördinatiemechanisme te organiseren om 

betrokkenheid van alle relevant actoren te waarborgen. 

• De Commissie biedt nieuwe instrumenten voor ondersteuning en begeleiding voor actie op 

nationaal niveau, bijvoorbeeld:

• Aanbeveling van de Raad betreffende doeltreffende actieve steun voor werkgelegenheid 

(EASE)

• Europees platform voor de bestrijding van dakloosheid (tweede kwartaal 2021)

• Richtsnoeren voor overheidsopdrachten voor innovatie en maatschappelijk verantwoorde 

overheidsopdrachten (tweede kwartaal 2021)

• Versterkte samenwerking met de lidstaten op het gebied van omzetting en tenuitvoerlegging 

van EU-wetgeving ten aanzien van arbeid en sociale zaken



Gezamenlijke inzet en gedeelde 
verantwoordelijkheid (2/2)
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• Sociale partners spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van werkgelegenheids- en sociaal beleid, 

en daarmee aan het bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de Europese pijler van sociale rechten.

De Commissie: 

• moedigt de lidstaten ertoe aan de voorwaarden te scheppen en te bevorderen die nodig zijn om de

werking en de doeltreffendheid van collectieve onderhandelingen en de sociale dialoog te

verbeteren.

• moedigt de overheden ertoe aan de sociale dialoog verder te versterken en de sociale partners te

raadplegen bij het ontwerpen van beleid en wetgeving.

• moedigt de Europese sociale partners ertoe aan bij te dragen tot de succesvolle transformatie van

de Europese arbeidsmarkten door verder te onderhandelen over overeenkomsten op EU-niveau.

• Maatschappelijke organisaties leveren een bijdrage aan de tenuitvoerlegging van de beginselen van

de pijler in het veld, met name doordat ze mensen essentiële sociale ondersteuning bieden.



Sociale investeringen vrijmaken via EU-fondsen

• MFK 2021-2027 en NextGenerationEU: grootste stimuleringspakket dat ooit uit de EU-

begroting is gefinancierd: 1,8 biljoen EUR.

• Herstel- en veerkrachtfaciliteit (672,5 miljard EUR): Plannen voor herstel- en 

veerkrachtmoeten verklaren hoe investeringen bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 

Europese pijler van sociale rechten

• Europees Sociaal Fonds Plus (88 miljard EUR):

• ten minste 25 % moet worden besteed aan sociale inclusie

• ten minste nog 3 % voor ondersteuning van de meest behoeftigen

• 5 % gereserveerd voor kinderarmoede (voor lidstaten in de EU met een bovengemiddeld percentage van de 

bevolking dat met armoede of sociale uitsluiting wordt bedreigd)

• 12,5 % voor het aanpakken van jeugdwerkloosheid (voor lidstaten in de EU met een bovengemiddeld 

percentage jongeren zonder scholing, werk of stage, NEET)

• 0,25 % voor capaciteitsopbouw van sociale partners en maatschappelijke organisaties in lidstaten die 

landspecifieke aanbevelingen hebben gekregen

• 676 miljoen EUR voor een gericht onderdeel voor werkgelegenheid en sociale innovatie
17



Coördinatie en monitoring versterken

• Coördinatie via landspecifieke aanbevelingen onder het Europees Semester, met een uitgebreid en

uitgediept gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid

• Bijgewerkt Sociaal scorebord:

Gelijke kansen

Deelname van 

volwassenen aan 

leeractiviteiten 

gedurende de 

afgelopen 

12 maanden**

Aandeel voortijdige 

verlaters van 

onderwijs en 

opleiding

Digitale 

vaardigheden van 

de bevolking

Percentage van de 

NEET-jongeren (15-

29)

Arbeidsparticipatie-

kloof tussen mannen 

en vrouwen

Verhouding inkomenskwintielen 

(S80/S20)

Billijke 

arbeidsvoorwaarden
Arbeidsparticipatie Percentage werklozen Langdurige werkloosheid

Groei van het BBIH per hoofd

Sociale bescherming 

en inclusie

Percentage mensen 

met risico op armoede 

of sociale uitsluiting 

(AROPE)

Percentage 

kinderen (0-17 jaar) 

met risico op 

armoede of sociale 

uitsluiting**

Effect van sociale 

overdrachten 

(m.u.v. pensioenen) 

op 

armoedebestrijding

Arbeidsparticipatie-

kloof tussen 

mensen met en 

zonder handicap**

Bovenmatige 

uitgaven voor 

huisvesting**

Kinderen jonger 

dan 3 jaar in 

formele 

kinderopvang

Zelfgerapporteerd

e onvervulde 

behoefte aan 

medische zorg

** Nieuwe indicator vergeleken met het scorebord van 2017 
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Sociale top van Porto: 7-8 mei 2021

19

• Het actieplan is de bijdrage van de Commissie aan de sociale top

De sociale top wordt een gelegenheid om de toewijding aan de tenuitvoerlegging

van de Europese pijler van sociale rechten tot op het hoogste politieke niveau

nieuw leven in te blazen.

Op 7 mei 2021 vindt een conferentie op hoog niveau plaats, die met name is

gericht op het actieplan Europese pijler van sociale rechten.

Dit wordt gevolgd door een informele bijeenkomst van de Europese Raad op 8 mei.

De Commissie roept alle deelnemende partijen op het actieplan goed te keuren en

nodigt met name de Europese Raad uit om de nieuwe drie hoofdstreefdoelen op

het gebied van werkgelegenheid, vaardigheden en sociale inclusie goed te keuren.



Hartelijk 
dank

ec.europa.eu/social

Sociaal Europa

EU_Social

#SocialRights



Overzicht van nieuwe kerndoelen en 
ondersteunende doelstellingen voor 2030

• Ten minste 78 % van de bevolking van 20 tot en met 64 jaar zou een baan moeten hebben.

• Minimaal een halvering van de arbeidsparticipatiekloof tussen mannen en vrouwen ten opzichte van 

2019.

• Vergroten van het aanbod van formele vormen van opvang en onderwijs voor jonge kinderen

• Verlagen van het percentage jonge NEET's (in de leeftijdsgroep 15-29) van 12,6 % (2019) tot 9 %.

• Ten minste 60 % van alle volwassenen zou jaarlijks aan een opleiding moeten deelnemen.

• Ten minste 80 % van de 16-74-jarigen zou over digitale basisvaardigheden moeten beschikken.

• Voortijdig schoolverlaten moet verder worden teruggedrongen en deelname aan het hoger secundair 

onderwijs moet worden verhoogd

• Het aantal personen dat met armoede of sociale uitsluiting wordt bedreigd, moet met ten minste 

15 miljoen worden verminderd.

• Ten minste 5 miljoen hiervan moeten kinderen zijn.
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Sociaal scorebord: wat is nieuw? 1/3

GELIJKE KANSEN

KERNINDICATOREN SECONDAIRE INDICATOREN

Deelname van volwassenen aan 

leeractiviteiten gedurende de afgelopen 

12 maanden**

Aandeel voortijdige verlaters van onderwijs 

en opleiding

Digitale vaardigheden van de bevolking

Percentage van de NEET-jongeren (15-29)

Arbeidsparticipatiekloof tussen mannen en 

vrouwen

Verhouding inkomenskwintielen (S80/S20)

 Afgestudeerden met tertiair opleidingsniveau

 Achterblijvende onderwijsprestaties

 Deelname van laaggekwalificeerde volwassenen aan 

leren**

 Percentage werkloze volwassenen met een recente 

leerervaring**

 Verschil in ondermaatse prestaties tussen het onderste 

en bovenste kwart van de sociaaleconomische index 

(PISA)**

 Genderkloof in deeltijdwerk

 Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen 

(ongecorrigeerd)

 Inkomensaandeel van de 40 % laagste verdieners**

** Nieuwe indicator vergeleken met het scorebord van 2017 
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Sociaal scorebord: wat is nieuw? 2/3

BILLIJKE 

ARBEIDSVOORWAARDEN

KERNINDICATOREN SECONDAIRE INDICATOREN

Arbeidsparticipatie

Percentage werklozen 

Langdurige werkloosheid

Groei van het BBIH per 

hoofd

 Bruto arbeidsparticipatie 

 Jeugdwerkloosheid

 Werk in huidige baan, uitgesplitst naar duur

 Percentage overgang van tijdelijk naar vast 

contract

 Aandeel onvrijwillig tijdelijke werknemers**

 Dodelijke arbeidsongevallen per 100 000 

werknemers (SDG)**

 Werkenden met risico op armoede 

** Nieuwe indicator vergeleken met het scorebord van 2017 
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SOCIALE 

BESCHERMING EN 

INCLUSIE

KERNINDICATOREN SECONDAIRE INDICATOREN

Percentage mensen met risico op armoede of 

sociale uitsluiting (AROPE)

Percentage kinderen (0-17 jaar) dat met 

armoede of sociale uitsluiting wordt 

bedreigd**

Effect van sociale overdrachten (m.u.v. 

pensioenen) op armoedebestrijding

Arbeidsparticipatiekloof tussen mensen met 

en zonder handicap**

Bovenmatige uitgave aan huisvesting**

Kinderen jonger dan 3 jaar in formele 

kinderopvang

Zelfgerapporteerde onvervulde behoefte aan 

medische zorg

 Armoederisicopercentage (AROP)

 Ernstige materiële en sociale deprivatie

 Personen die leven in een huishouden met zeer lage werkintensiteit

 Ernstige woningnood (eigenaar en huurder)

 Mediane lage-inkomenskloof**

 Percentage uitkeringsgerechtigden [aantal personen in de leeftijdsgroep van 18-59 jaar dat 

sociale uitkeringen, andere dan ouderdomsuitkeringen, ontvangt in de bevolkingsgroep die 

met armoede wordt bedreigd]**

 Totale sociale uitgaven naar functie (% van het bbp): Sociale bescherming, 

gezondheidszorg, onderwijs, langdurige zorg**

 Dekkingsgraad van werkloosheidsuitkeringen [voor kortstondig werklozen]**

 Dekking van de behoeften aan langdurige zorg**

 Geaggregeerde vervangingsratio voor pensioenen

 Aandeel van de bevolking dat niet in staat is zijn huis voldoende te verwarmen (SDG)**

 Dimensie connectiviteit van de index van de digitale economie en samenleving

 Kinderen vanaf 3 jaar tot de leerplichtige leeftijd in formele kinderopvang**

 Zelf te betalen uitgaven voor gezondheidszorg

 Gezonde levensjaren op de leeftijd van 65 jaar: Vrouwen en mannen

 Gestandaardiseerde vermijdbare en behandelbare mortaliteit (SDG)**

Sociaal scorebord: wat is nieuw? 3/3

** Nieuwe indicator vergeleken met het scorebord van 2017 
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