
 
17468/12  rts/RTS/fb 1 
 DG B 4A  NL 

 

RAAD VAN 
DE EUROPESE UNIE 

 Brussel, 7 december 2012 (10.12) 
(OR. en) 
 

  

17468/12 
 
 
 
 

  
SOC 992 
SAN 322 
 

 
NOTA 
van: de Raad (Epsco) 
aan: de delegaties 
nr. vorig doc.: 16592/12 SOC 948 SAN 289 
Betreft: Verklaring van de Raad over het Europees Jaar voor actief ouder worden en 

solidariteit tussen de generaties (2012): de koers voor de toekomst 
 
 
 

Voor de delegaties gaat hierbij de verklaring van de Raad, die op 6 december 2012 door de Raad 

(Epsco) is aangenomen. In de bijlage bij de verklaring staan de "Richtsnoeren voor actief ouder 

worden en solidariteit tussen de generaties", waarover het Comité voor sociale bescherming en het 

Comité voor de werkgelegenheid gezamenlijk overeenstemming hebben bereikt. 

 

 

________________ 
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Verklaring van de Raad over het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit 

tussen de generaties (2012): de koers voor de toekomst 

 

 

Memorerend dat de Europese Unie is gegrond op de universele waarden mensenrechten en 

menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid, en solidariteit, en dat in het Verdrag van Lissabon van 

2009 wordt bekrachtigd dat de Unie sociale uitsluiting en discriminatie bestrijdt, en sociale 

rechtvaardigheid en bescherming, alsook de gelijkheid van vrouwen en mannen en de solidariteit 

tussen de generaties bevordert1; 

 

Vaststellend dat de Europa 2020-strategie streeft naar inclusieve groei, grotere arbeidsmarkt-

participatie, een lagere armoedegraad en minder sociale uitsluiting,  

 

- zal de Raad zich met kracht inzetten om actief ouder worden en solidariteit tussen de 

generaties te bevorderen, en roept hij alle betrokken actoren op bij de uitvoering van de 

Europa 2020-strategie ten volle rekening te houden met deze benadering; en 

 

- is hij in dit verband verheugd over de door het Comité voor sociale bescherming en het 

Comité voor de werkgelegenheid opgestelde "Richtsnoeren voor actief ouder worden en 

solidariteit tussen de generaties" (zie de bijlage bij deze verklaring). 

 

1. Aanhoudende bemoedigende resultaten in het Europees Jaar 2012  

 

Het Europees Jaar 2012 had tot doel de nuttige bijdrage van ouderen aan de samenleving en 

de economie te versterken en te benadrukken, de zelfstandigheid van ouderen vergroten en de 

solidariteit tussen de generaties verstevigen. 

 

                                                 
1 Artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. 
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Het Europees Jaar 2012 heeft bijgedragen aan het creëren van een politieke impuls. Het heeft 
aangetoond dat op alle niveaus, van de EU tot de plaatselijke overheden, de besluitvormers en 
een brede waaier van belanghebbenden zoals de sociale partners en tal van maatschappelijke 
organisaties die alle generaties vertegenwoordigen, bereid zijn de krachten te bundelen en een 
stap vooruit te zetten bij het aangaan van de uitdagingen en het aangrijpen van de vele kansen 
die door een ouder wordende bevolking geboden worden. 
 
De aldus tot stand gekomen impuls om actief ouder worden en solidariteit tussen de 
generaties te bevorderen behelst meer dan bewustmaking van het publiek en attitudewijziging 
ten aanzien van ouder worden. Het is ook een oproep om op die successen voort te bouwen en 
ze te bestendigen in een solide politiek erfgoed dat tot concrete resultaten leidt doordat het 
sociale samenhang en welvaart bewerkstelligt en aan het welzijn van alle generaties bijdraagt. 

 
2. EU-waarden en solidariteit tussen de generaties bevorderen  
 

Om in een ouder wordende samenleving solidariteit tussen de generaties te kweken, is het met 
name noodzakelijk omstandigheden te creëren waarin de ouderen grotere zelfstandigheid 
kunnen genieten zodat zij zelf hun eigen leven beter in de hand hebben en aan de samenleving 
kunnen bijdragen, waardoor zij in staat worden gesteld om een waardig leven te leiden als 
volwaardige leden van de samenleving. Voorwaarde daarvoor is een evenwichtige verdeling 
van de middelen en de kansen tussen de generaties.  

 
Het recht van de ouderen op een waardig en zelfstandig leven en op participatie aan het 
sociale, economische, culturele leven en aan de burgermaatschappij ligt, evenals de noodzaak 
van een samenleving voor alle generaties, besloten in de agenda van actief ouder worden en 
solidariteit tussen de generaties, waarvoor de EU ijvert. 

 
3. De uitdagingen aangaan en de kansen aangrijpen 
 

Demografische veranderingen kunnen met succes worden aangepakt vanuit onder meer een 
positieve benadering van de levensloop waarbij de klemtoon ligt op het potentieel van alle 
generaties, in het bijzonder van oudere leeftijdsgroepen. Er moeten maatregelen worden 
genomen om ervoor te zorgen dat zowel vrouwen als mannen actief kunnen blijven als werk-
nemers, consumenten, verzorgers, vrijwilligers en burgers, en dat de solidariteit tussen de 
generaties behouden blijft. 

 
Actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties vereist: 
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- een sterkere sociale samenhang, inclusie en participatie tijdens iemands levensloop door 

daar de kansen voor te creëren en toegang te bieden tot diensten en tot politieke, sociale, 

recreatieve en culturele activiteiten; vrijwilligerswerk, dat helpt om sociale netwerken in 

stand te houden en isolement te verkleinen; verwerving van nieuwe vaardigheden als 

bijdrage tot zelfontplooiing en persoonlijk welzijn; 

 

- participatie aan de arbeidsmarkt door middel van acties om jongeren en ouderen te 

betrekken bij opleidingen en bij activiteiten in het kader van een leven lang leren, 

waardoor de kennisoverdracht tussen de generaties wordt vergemakkelijkt, en acties ten 

behoeve van een betere afstemming tussen werk en privéleven; 

 
- erkenning van de waarden van alle leeftijdsgroepen en van hun bijdrage aan de samen-

leving, waardoor een positieve perceptie van en houding tegenover alle leeftijdsgroepen 

wordt bevorderd; betrekken van alle leeftijdsgroepen bij de besluitvorming (formulering 

en uitvoering van het beleid), waarbij speciale aandacht wordt geschonken aan hun 

opvattingen en hun zorgen en hun een stem wordt gegeven bij onderzoeksprocessen die 

hen kunnen aanbelangen; 

 
- bevordering van onderzoek en innovatie om het leven van ouderen te verbeteren, onder 

meer door een toegankelijke omgeving voor allen, bevordering van participatie aan de 

samenleving ter wille van langer en zelfstandig leven, onder meer door e-insluiting en 

e-gezondheid, alsmede andere innovaties op het gebied van technologie en ICT, 

waardoor de zilveren economie in de hand wordt gewerkt; 

 
- gezondheidsbevordering, ziektepreventie en vroegtijdige diagnose tijdens de volledige 

levensloop, en revalidatie, met actief en gezond ouder worden en zelfstandig wonen als 

resultaat, daarbij rekening houdend met de verschillende behoeften van vrouwen en 

mannen wat betreft de respectieve diensten en toekomstig onderzoek; 

 
- bijsturing van de socialezekerheidsstelsels zodat zij een duurzaam en passend pensioen 

mogelijk maken en derhalve eraan zullen bijdragen dat minder ouderen, vooral 

vrouwen, onder de armoededrempel moeten leven, en de ouderen in staat zullen stellen 

een waardig leven te leiden. 
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4. Samenwerking voor de toekomst 

 
De Unie en haar lidstaten, alsook de sociale partners, de burgermaatschappij, de particuliere 

sector en alle betrokken belanghebbenden moeten op Europees, nationaal, regionaal en 

plaatselijk niveau de krachten bundelen om ouderen betere kansen te bieden om actief te 

blijven en samen met de jongere generaties aan de samenleving deel te nemen. Uit diverse 

tijdens het Europees Jaar 2012 verwezenlijkte initiatieven blijkt dat deze partnerschappen een 

positieve basis voor de komende jaren leggen. De erfenis van het Europees Jaar 2012 moet in 

stand worden gehouden en op Europees, nationaal, regionaal en plaatselijk niveau verder 

worden ontwikkeld volgens de bij deze verklaring gevoegde "Richtsnoeren voor actief ouder 

worden en solidariteit tussen de generaties". 

 

5. Overeenstemming over de politieke kernboodschappen 

 

- Actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties zijn essentieel om een Europa 

voor alle leeftijden te creëren – een concurrerend, welvarend en coöperatief Europa van 

innovatie, creativiteit, sociale insluiting en sociale samenhang. 

 

- Actief ouder worden houdt tevens in dat ouderen deelnemen aan sociale, economische, 

politieke, culturele en maatschappelijke aangelegenheden en deel uitmaken van de 

beroepsbevolking. 

 

- Het arbeidspotentieel van ouderen moet volledig te benutten  via stelsels voor een leven 

lang leren, beleid voor actief ouder worden dat erop is gericht dat vrouwen en mannen 

langer aan het werk kunnen blijven, beleid ter bevordering van de gezondheid en de 

veiligheid op het werk, en bevordering van gezond ouder worden als continu proces 

tijdens de hele levensloop. 

 

- De overdracht van kennis en vaardigheden van ouderen op de jongere generaties en vice 

versa moet worden aangemoedigd en de vaardigheden van de ouderen kunnen ook na de 

pensionering worden aangesproken, bijvoorbeeld in de sociale economie en via 

vrijwilligerswerk. 
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- Het is noodzakelijk maatregelen tot aanmoediging van de samenwerking tussen de 

generaties te bevorderen en de negatieve percepties en stereotypen, onder meer 

genderstereotypen, weg te nemen op centraal, regionaal, en plaatselijk niveau. 

 

- Het perspectief van actief ouder worden moet in alle relevante beleidssectoren worden 

geïntegreerd. 

 

- Werk en gezinsleven kunnen, voor vrouwen en mannen, beter op elkaar worden 

afgestemd door beleid ter bevordering van gendergelijkheid, gezinsvriendelijke 

maatregelen en praktijken op de werkplek, verlofregelingen voor zowel mannen als 

vrouwen, en maatregelen ten behoeve van de zorg voor kinderen, oudere gezinsleden of 

andere afhankelijke personen met een beperking. 

 

 

______________________ 
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BIJLAGE 
 

 

Het Comité voor de werkgelegenheid 
Het Comité voor sociale bescherming 

 
 

 

Richtsnoeren voor actief ouder worden 

en solidariteit tussen de generaties 
 

Preambule 
 

De stijgende levensverwachting en de afnemende vruchtbaarheidscijfers leiden tot een snelle 

toename van het aandeel ouderen in Europa. Naar verwachting zal in 2050 de verhouding tussen de 

vijfenzestigplussers en de bevolking in de beroepsgeschikte leeftijd (15-64 jaar) 50% bedragen - 

een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie.   

Die demografische ontwikkelingen hebben grote sociale en economische gevolgen.  Hoewel de 

positieve aspecten van een langere levensduur niet uit het oog mogen worden verloren, vormt de 

huidige situatie een uitdaging voor het arbeidsaanbod en de socialezekerheidsstelsels. Aangezien 

die laatste hoofdzakelijk berusten op het beginsel solidariteit binnen en tussen de generaties, dient 

een evenwichtige verdeling van de middelen tussen de leeftijdsgroepen te blijven.  

Ouderen leveren een belangrijke bijdrage aan de economie en de samenleving, maar naarmate hun 

gezondheids- en onderwijsniveau erop vooruit gaat, kan ook hun bijdragen nog worden versterkt. 

Een mogelijke sleutel daartoe is hun potentieel ten volle te benutten door tijdens de hele levensloop 

de kansen voor lichamelijk, sociaal en geestelijk welzijn te optimaliseren.   Dat is het doel van het 

"actief ouder worden"-beleid. Het leidt tot een hoge levenskwaliteit voor mensen in alle leeftijden, 

een grotere productiviteit en een stap in de richting van sterkere solidariteit tussen de generaties in 

onze ouder wordende samenlevingen. Doordat actief ouder worden, leitmotiv van het Europees Jaar 

voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties, ook bijdraagt tot meer werkgelegen-

heid en minder armoede en sociale uitsluiting, helpt het de doelstellingen van de Europa 2020-

strategie te verwezenlijken.  
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Actief ouder worden moet volgens de onderstaande richtsnoeren worden bevorderd op het gebied 

van werkgelegenheid, deelname aan de samenleving, en het leiden van een zelfstandig leven. Bij 

het volgen van die richtsnoeren moet rekening worden gehouden met de verschillen tussen de 

lidstaten inzake organisatie en middelen, en met hun specifieke omstandigheden en uitdagingen.  

Ten behoeve van actief ouder worden moeten er door tal van belanghebbenden maatregelen worden 

genomen op een breed scala van beleidsterreinen.  Tot die belanghebbenden behoren overheden op 

verschillende niveaus, het bedrijfsleven en de sociale partners, maatschappelijke organisaties, 

dienstenverrichters en de media. Bij de bevordering van actief ouder worden kunnen sociale 

innovatie en een doeltreffender gebruik van nieuwe technologieën een belangrijke rol spelen. 

Kansen voor actief ouder moeten voor alle groepen ouderen, ongeacht hun geslacht, etnische of 

culturele achtergrond en eventuele beperking, worden gestimuleerd. Door actief ouder worden kan 

ook een sterkere solidariteit tussen de ouderen zelf ontstaan.  Naarmate meer ouderen dankzij actief 

ouder worden voor zichzelf zullen zorgen, kan de samenleving meer steun bestemmen voor de 

ouderen die er het meest behoefte aan hebben. 

 

Richtsnoeren voor actief ouder worden 

en solidariteit tussen de generaties 
 

(1) Werkgelegenheid 

 

 Beroepsonderwijs en -opleiding voortzetten: De toegang tot en deelneming aan 

onderwijs, opleiding en competentieontwikkeling openstellen voor vrouwen en mannen 

van alle leeftijden, waardoor zij (opnieuw) de arbeidsmarkt kunnen betreden en er 

volledig kunnen deelhebben aan kwaliteitsvolle banen.  

 

 Gezonde arbeidsomstandigheden: Arbeidsomstandigheden en werkomgevingen 

bevorderen die de gezondheid en het welzijn van de werknemers in stand houden, ter 

wille van de inzetbaarheid van werknemers gedurende hun hele levensloop. 

 

 Strategieën voor leeftijdsbeheer: Loopbanen en arbeidsomstandigheden aanpassen 

aan de, naarmate zij ouder worden, veranderende behoeften van werknemers, waardoor 

vervroegde uittreding voorkomen kan worden. 
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 Op oudere werknemers gerichte diensten voor arbeidsbemiddeling: 

Adviesverlening, arbeidsbemiddeling, re-integratiehulp voor oudere werknemers die op 

de arbeidsmarkt willen blijven. 

 

 Leeftijdsdiscriminatie voorkomen: Gelijke rechten voor oudere werknemers op de 

arbeidsmarkt waarborgen door erop toe te zien dat leeftijd geen doorslaggevend 

criterium kan zijn om te beoordelen of een werknemer geschikt is voor een bepaalde 

baan; negatieve, aan leeftijd gelieerde stereotypen en discriminerende attitudes 

tegenover oudere werknemers op het werk voorkomen; de bijdrage van oudere 

werknemers benadrukken.  

 

 Werkgelegenheidsvriendelijk belastings-/uitkeringsstelsel: De belastings- en 

uitkeringsstelsels herzien om ervoor te zorgen dat werken loont voor oudere 

werknemers, en tevens voor een passend uitkeringsniveau zorgen.  

 

 Overdracht van ervaring: Gebruik maken van de kennis en vaardigheden van oudere 

werknemers door mentorschappen en leeftijdsdiversificatie bij de samenstelling van 

teams.   

 

 Combinatie van werk en zorg: De arbeidsomstandigheden aanpassen en verlof-

regelingen voor zowel vrouwen als mannen aanbieden zodat zij als mantelzorgers aan 

de slag kunnen blijven of op de arbeidsmarkt kunnen terugkeren. 

 

(2) Deelname aan de samenleving  

 

 Inkomenszekerheid: Regelingen invoeren die zorgen voor een passend inkomen op 

latere leeftijd, waardoor ouderen financieel onafhankelijk zijn en een waardig leven 

kunnen leiden. 

 

 Sociale inclusie: Sociale uitsluiting en isolatie van ouderen bestrijden door hun gelijke 

kansen te bieden om via culturele, politieke en sociale activiteiten aan de samenleving 

deel te nemen.  
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 Vrijwilligerswerk door ouderen: Een betere omgeving voor vrijwilligerswerk door 

ouderen creëren en de bestaande hindernissen wegnemen zodat ouderen aan de 

samenleving kunnen bijdragen door hun competenties, vaardigheden en ervaring aan te 

wenden.  

 

 Een leven lang leren: Ouderen gelegenheid tot leren bieden, met name op het gebied 

van informatie- en communicatietechnologie (ICT), zelfzorg en persoonlijke financiën, 

waardoor zij actief kunnen participeren in de samenleving en zelf hun leven in de hand 

kunnen nemen. 

 

 Deelname aan de besluitvorming: Oudere vrouwen en mannen blijven betrekken bij 

de besluitvorming, speciaal op de gebieden die hen rechtstreeks aanbelangen. 

 

 Steun voor mantelzorgers: Professionele steun en opleiding beschikbaar stellen voor 

mantelzorgers, zorgen voor respijtzorg en passende sociale bescherming om sociale 

uitsluiting van zorgverleners te voorkomen. 

 

(3) Een zelfstandig leven leiden 

 

 Bevordering van de gezondheid en ziektepreventie: Maatregelen nemen om vrouwen 

en mannen een gezonde levensloop te bieden en het risico van afhankelijkheid te 

verminderen door bevordering van de gezondheid en ziektepreventie. Voorzien in 

gelegenheden voor lichamelijke en geestelijke activiteiten die zijn aangepast aan 

ouderen.  

 

 Aangepaste huisvesting en dienstverlening: De huisvesting aanpassen en voorzien in 

diensten die ouderen met gezondheidsproblemen in staat stellen een zo zelfstandig 

mogelijk leven te leiden. 

 

 Toegankelijk en betaalbaar vervoer: De vervoerssystemen aanpassen om ze voor 

ouderen toegankelijk, betaalbaar, veilig en zeker te maken, zodat de ouderen zelfstandig 

kunnen blijven wonen en actief aan de samenleving kunnen deelnemen. 
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 Leeftijdsvriendelijke omgevingen en goederen en diensten: De plaatselijke 

omgevingen en goederen en diensten aanpassen om ze geschikt te maken voor mensen 

van alle leeftijden (ontwerpen voor iedereen), door met name gebruik te maken van 

nieuwe technologieën, onder meer e-gezondheid; leeftijdsdiscriminatie bij de toegang 

tot goederen en diensten voorkomen. 

 

 Autonomie bij langdurige zorg maximaliseren: De zelfstandigheid en participatie van 

mensen die hulp/zorg nodig hebben zoveel mogelijk vergroten, in stand houden of 

herstellen en ervoor zorgen dat zij waardig en medelevend worden bejegend. 

 

 

 

__________________ 
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