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Eindstemming over het Europees
Solidariteitskorps
 

Jongeren tussen 18 en 30 kunnen werken als vrijwilliger binnen heel Europa 
375,6 miljoen euro ter ondersteuning van activiteiten op het gebied van o.a. milieu,
onderwijs, integratie van vreemdelingen
 

Na de eindstemming vandaag zullen jongeren in staat zijn om te werken als vrijwilliger in
een EU-solidariteitsstelsel.
 
Het initiatief, aangekondigd door Commissievoorzitter Juncker tijdens zijn toespraak over de
Staat van de Unie in september 2016 en officieel gelanceerd in december 2016, heeft nu een
juridisch kader. Jonge mensen kunnen deelnemen aan een breed gamma van solidariteits-
gerelateerde activiteiten zoals onderwijs, gezondheid, milieubescherming, rampenbestrijding,
hulpvoorziening, onthaal en integratie van migranten en asielzoekers.
 
375,6 miljoen euro ter ondersteuning van solidariteit en vrijwilligerswerk in Europa
 
Een totaalbudget  (2018-2020) van 375,6 miljoen werd goedgekeurd,  waarvan 90% wordt
toegewezen aan vrijwilligerswerk  en  10% aan werkprojecten  binnen het  programma.  De
Europese  Commissie  stelt  een  totaalbudget  van  1,26  miljard  euro  voorop  voor  de
begrotingsperiode  2021-2027.
 
Jonge mensen en organisaties moeten zich aanmelden
 
Het programma staat open voor individuen, die zich kunnen inschrijven voor activiteiten van
geregistreerde  organisaties.  Individuen  en  organisaties  kunnen  zich  aanmelden  via  een
meertalig en interactief web portaal dat ook kan gebruikt worden om te adverteren of te zoeken
naar vrijwilligerswerk, stages of vacatures.
 
Sinds  het  initiatief  werd  gelanceerd  in  2016,  hebben  meer  dan  70  000  mensen  zich
ingeschreven en zijn er bijna 7000 mensen die al deelnemen aan activiteiten gerelateerd aan
sociale inclusie, integratie van migranten, ondersteuning van lokale gemeenschappen, cultureel
erfgoed of onderwijs. (Statistieken van de EC, juni 2018)
 
Europarlementsleden vinden dat het programma toegankelijker moet gemaakt worden voor
jongeren met minder kansen, zoals mensen met een beperking, of mensen in geïsoleerde of
gemarginaliseerde gemeenschappen,  en  jongeren met  leer-  of  medische problemen.  De
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https://europa.eu/youth/solidarity_nl
https://europa.eu/youth/sites/default/files/0036_youth-2018-05_esc-factsheet_03august_1.pdf


Europese Commissie en de lidstaten hebben speciale maatregelen getroffen en een gids op
maat en specifieke plaatsen voor hen gecreëerd.
 
Jongeren kunnen registreren vanaf 17 jaar, maar ze moeten minstens 18 jaar zijn (en niet ouder
dan 30) bij het aanvatten van hun vrijwilligerswerk of werkproject.
 
Vermijden van uitbuiting 
 
De  parlementsleden  stemden  voor  een  duidelijke  scheiding  tussen  vrijwilligerswerk  en
werkaanbiedingen, om te vermijden dat deelnemende organisaties jongeren zouden gebruiken
als onbetaalde vrijwilligers wanneer ze echter potentiële vacatures ter beschikking hebben. De
vrijwilligersperiode zal beperkt zijn tot 12 maanden en de stages zullen mogelijk zijn van 2 tot 6
maanden. Het Parlement legt ook een contract met een minimumperiode van 3 maanden op.
 
Alle deelnemende organisaties dienen te beschikken over een “kwaliteitslabel” dat aantoont dat
ze in  staat  zijn  om solidariteitsactiviteiten van hoge kwaliteit  aan te bieden.  Het  label  zal
regelmatig  worden  gecontroleerd  en  kan  worden  ingetrokken;  organisaties  zullen  niet
automatisch  gesubsidieerd  worden  omdat  ze  over  het  label  beschikken.
 
Quote
 
De rapporteur Helga Trüpel (Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie, DE) zei:
 
“Het Europees Solidariteitskorps is een uitgebreid vrijwilligersprogramma voor jongeren in
Eu ropa .  He t  p rog ramma  ve rs te r k t  de  so l i da r i t e i t  b i nnen  Eu ropa ,  b i ed t
ontwikkelingsperspectieven voor jongeren en ondersteuning aan gemeenschappen binnen en
buiten  de  EU.  Ik  ben  tevreden  dat  we  de  stap  maken  om  niet  alleen  jonge  mensen  te
versterken,  maar  ook  de  solidariteit  tussen  mensen  en  regio’s.
 
Meer informatie
Verloop van de procedure
Commissie cultuur en onderwijs
Helga Trüpel (Greens/EFA, DE)
Aangenomen tekst (11.09.2018)
Video van het debat (10.09.2018)
Proceduredossier
European Solidarity Corps (EPRS - At a glance (EN, FR, DE, ES, It, PL, September 2018)
European Solidarity Corps: opportunities for young people
Foto's en audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0102(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/28240.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0102(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)625157
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180703STO07134/european-solidarity-corps-opportunities-for-young-people
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-solidarity-corps_8501_pk


Contact 
 
 
Cornelia GUSA
Press Officer

(+32) 2 28 32601 (BXL)
(+33) 3 881 73784 (STR)
@EPCulture
cult-press@europarl.europa.eu

Lieven COSIJN
Verbindingsbureau van het Europees Parlement - Brussel

(+32) 2 28 43126 (BXL)
(+33) 3 881 74934 (STR)
lieven.cosijn@ep.europa.eu

Ingelise DE BOER
Verbindingsbureau van het Europees Parlement - Den Haag

(+31) 70 313 5422
(+33) 3 881 72546 (STR)
ingelise.deboer@ep.europa.eu

Persbericht

NL Persdienst, Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume DUCH GUILLOT
Nummer centrale persdienst (32-2) 28 33000

3 I 4

https://twitter.com/EPCulture


Het Europees Solidariteitskorps

biedt ondersteuning van activiteiten op het gebied van o.a. milieu, onderwijs, integratie van vreemdelingen
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