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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de veroudering van het oude continent – mogelijkheden en uitdagingen in verband 
met het vergrijzingsbeleid na 2020
(2020/2008(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 6, 153, 156 en 174 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien de artikelen 21 en 25 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie,

– gezien het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, waarin wordt 
ingegaan op de kwesties van persoonlijke autonomie, non-discriminatie, volledige en 
effectieve participatie in de maatschappij, gelijke kansen en toegankelijkheid,

– gezien het arrest van het Hof van Justitie van de EU waarin wordt verklaard dat het 
beginsel van non-discriminatie op grond van leeftijd een algemeen beginsel van het 
Unierecht is, als bijzonder geval van gelijke behandeling1,

– gezien de conclusies van de Raad van 2010 over actief ouder worden2,

– gezien de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties,

– gezien de Europese pijler van sociale rechten3,

– gezien de resolutie van het Europees Parlement van 11 november 2010 over 
demografische vraagstukken en solidariteit tussen de generaties,

– gezien het besluit van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2011 
betreffende het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de 
generaties (2012) (2010/0242(COD)) en de hieraan voorafgaande mededeling van de 
Commissie (COM(2010)0462),

– gezien het verslag van het Europees Parlement over de inzet van 
cohesiebeleidsinstrumenten door regio’s om demografische veranderingen aan te 
pakken (2017),

– gezien Richtlijn 2000/78/EG van de Raad, waarin de algemene beginselen worden 
geformuleerd voor de bestrijding van discriminatie op grond van godsdienst, 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid in arbeid en beroep,

1 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-144/04
2 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/114968.pdf
3 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-
social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_nl
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– gezien het verslag van de Commissie en het Comité voor de economische politiek 
getiteld “European Economy: The impact of ageing on public expenditure: projections 
for the EU25 Member States on pensions, health care, long-term care, education and 
unemployment transfers (2004-2050)” (Europese economie: Gevolgen van de 
vergrijzing voor overheidsuitgaven: prognoses voor de EU25-lidstaten met betrekking 
tot pensioenen, gezondheidszorg, langdurige zorg, onderwijs en 
werkloosheidsuitkeringen (2004-2050)), Brussel 2006,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld “De demografische toekomst van 
Europa – probleem of uitdaging?” (COM(2006)0571)4,

– gezien het verslag van de Commissie en het Comité voor sociale bescherming getiteld 
“Adequate Social Protection for Long-Term Care Needs in an Ageing Society” 
(Passende sociale bescherming voor behoeften inzake langdurige zorg in een 
vergrijzende samenleving), 2014,

– gezien het verslag van de Commissie getiteld “The 2018 Ageing Report: Underlying 
Assumption and Projection Methodologies” (Verslag over de vergrijzing 2018: 
onderliggende methoden voor hypothese- en prognosevorming)5,

– gezien het rapport van de WHO getiteld “Active Ageing. A Policy Framework” (Actief 
ouder worden: een beleidskader), 2002,

– gezien het rapport van de WHO getiteld “Global Age-Friendly Cities: A Guide” 
(Mondiale leeftijdsvriendelijke steden: een gids), 2007,

– gezien het rapport van de WHO getiteld “World Report on Ageing and Health” 
(Wereldrapport over vergrijzing en gezondheid), 2015,

– gezien de Global AgeWatch Index 2015 van de VN,

– gezien het rapport van de VN getiteld “World Population Ageing” (Vergrijzing van de 
wereldbevolking), 2019,

– gezien de Europa 2020-strategie, waarin actief ouder worden een centrale plaats 
inneemt,

– gezien het verslag van de Commissie getiteld “Impact of Demographic Change in 
Europe” (Gevolgen van de demografische veranderingen in Europa), 2020,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling,

– gezien het standpunt in de vorm van amendementen van de Commissie vrouwenrechten 
en gendergelijkheid,

4 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eec46e9d-b108-489e-9d65-b0e216428094/language-NL
5 https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-underlying-assumptions-and-
projection-methodologies_en
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– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
(A9-0000/2020),

Algemeen

A. overwegende dat het aantal inwoners van de EU afneemt; overwegende dat de 
inwoners van de EU in 1960 13,5 % van de wereldbevolking vertegenwoordigden 
en dat dit aandeel vandaag 6,9 % bedraagt;

B. overwegende dat de gemiddelde levensverwachting van mannen en vrouwen de 
afgelopen vijftig jaar met gemiddeld tien jaar is gestegen; 

C. overwegende dat het vruchtbaarheidscijfer aan het dalen is en in 2018 in de EU 1,55 
bedroeg;

D. overwegende dat het totale aantal personen in de beroepsgeschikte leeftijd (15-
64 jaar) in de periode tussen 2005 en 2030 met 20,8 miljoen zal afnemen naarmate 
de generatie van de babyboomers met pensioen gaat;

E. overwegende dat in 2018 19 % van de EU-burgers 65 jaar of ouder was;

F. overwegende dat er onder ouderen sprake is van fenomenen als singularisering 
(stijging van het aantal alleenstaanden), feminisatie en eenzaamheid; overwegende 
dat sinds 2010 het aantal eenpersoonshuishoudens met 19 % is gestegen; 
overwegende dat in de EU 40 % van de vrouwen van 65 jaar en ouder alleen woont;

G. overwegende dat plattelands- en perifere gebieden zwaar getroffen zijn door de 
demografische veranderingen;

H. overwegende dat in de periode 2000-2015 de bevolking in de leeftijdscategorie van 
60 jaar en ouder in de steden met 68 % is toegenomen en in plattelandsgebieden met 
25 %;

I. overwegende dat ouderen het meeste risico lopen onvoldoende toegang te hebben 
tot internet en moderne technologieën en daardoor kwetsbaarder zijn voor 
uitsluiting, met inbegrip van digitale uitsluiting;

J. overwegende dat in een aantal EU-regio’s het aantal inwoners in de periode 1998-
2018 met maar liefst 15 % is gedaald, met een vergrijzing en in extreme gevallen 
een snelle ontvolking van regio’s tot gevolg;

Gezondheid

K. overwegende dat uit het Europees gezondheidsonderzoek door middel van 
interviews (EHIS) blijkt dat de meeste ouderen klachten hebben in verband met 
chronische ziekten of kwalen en dat slechts één op negen personen verklaart hier 
geen last van te hebben;

L. overwegende dat ouderen geen homogene groep zijn;
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M. overwegende dat de prevalentie van hulpbehoevendheid toeneemt met de leeftijd; 

N. overwegende dat er in de EU geen uniforme definitie van hulpbehoevendheid is;

O. overwegende dat ouderen de voorkeur geven aan “passieve” vormen van 
tijdsbesteding, onder meer als gevolg van hun gezondheidstoestand, een gebrek aan 
gewoonten om zich op regelmatige basis bezig te houden met lichamelijke en 
recreatieve activiteiten, belemmeringen bij de toegang tot sportfaciliteiten en 
fysiotherapiecentra, alsook een gebrek aan bezigheden die zijn aangepast aan de 
behoeften van ouderen;

P. overwegende dat het concept om langer thuis te blijven wonen (“ageing in place”) 
ingang vindt, hetgeen van cruciaal belang is voor de ruimtelijke ordening en de de-
institutionalisering van de zorg;

Q. overwegende dat ouderen meer risico lopen om ziek te worden en vaak een heviger 
ziekteverloop kennen, onder meer in het geval van COVID-19;

R. overwegende dat tijdens de coronapandemie veel burgers bij de toegang tot 
medische diensten en zorgverlening te maken kregen met discriminatie op grond 
van leeftijd;

Discriminatie op grond van leeftijd

S. overwegende dat ouderen, met name vrouwen, meer risico lopen om in armoede 
terecht te komen, onder meer als gevolg van het verschil in economische 
ontwikkeling tussen de lidstaten, de loonkloof en de pensioenkloof;

T. overwegende dat de bestrijding van discriminatie op grond van leeftijd op de 
arbeidsmarkt van essentieel belang is voor actief ouder worden;

U. overwegende dat agisme of leeftijdsdiscriminatie in de hele Unie voorkomt en tot 
uiting komt in institutionele stelsels, individuele benaderingen en de verhoudingen 
tussen de generaties;

V. overwegende dat de meest voorkomende door ouderen in de lidstaten genoemde 
vormen van discriminatie betrekking hadden op belemmeringen bij de toegang tot 
de arbeidsmarkt als gevolg van vacatures en aanwervingsprocedures waarbij 
ouderen worden gediscrimineerd, ontslag en gedwongen pensionering, en toegang 
tot bancaire en verzekeringsdiensten;

W. overwegende dat ouderen het slachtoffer zijn van een toenemend aantal misdrijven 
en andere verontrustende activiteiten waarmee misbruik wordt gemaakt van 
ouderen, zoals oplichting en oneerlijke bedrijfspraktijken;

Ouderen op de arbeidsmarkt

X. overwegende dat uit de Eurobarometer-enquête van 2012 bleek dat 60 % van de 
Europeanen tegen een verhoging van de pensioenleeftijd was;
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Y. overwegende dat de totstandbrenging van voorwaarden voor vrouwen en mannen 
om langer actief te zijn op de arbeidsmarkt voor veel ouderen een stimulans kan zijn 
om te blijven werken;

Z. overwegende dat het garanderen van de gezondheid en veiligheid van werknemers 
gedurende hun volledige loopbaan een noodzakelijke voorwaarde is voor een 
duurzaam beroepsleven en actief en gezond ouder worden na pensionering;

EU-fondsen en de openbare ruimte

AA. overwegende dat strategieën inzake actief ouder worden kunnen worden 
ondersteund via de Europese structuurfondsen en het Cohesiefonds;

BB. overwegende dat initiatieven als de toegankelijkheidsprijs “Acces City Award” een 
stimulans vormen om de openbare ruimte aan te passen aan de behoeften van 
ouderen en personen met een handicap; 

CC. overwegende dat woningen die door ouderen worden bewoond in veel lidstaten niet 
aangepast zijn aan de behoeften en mogelijkheden van ouderen vanwege de hoge 
kosten van levensonderhoud, bewoning als alleenstaande en belemmeringen op het 
gebied van toegankelijkheid; 

Bestrijding van discriminatie ten aanzien van ouderen

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten discriminatie ten aanzien van ouderen te 
bestrijden, vooral op het gebied van arbeid, en een positieve perceptie van ouderdom in 
de samenleving tot stand te brengen;

2. verzoekt de Commissie en de Raad een jaar van waardig ouder worden in het leven te 
roepen, met het oog op een versterking van de banden tussen de generaties en de 
bestrijding van eenzaamheid bij ouderen; onderstreept het belang van dit initiatief, niet 
alleen in de context van de demografische veranderingen, maar ook van de 
coronapandemie, die het hardst heeft toegeslagen onder ouderen; 

3. verzoekt de Commissie een actiestrategie voor ouderen op te stellen waarin rekening 
wordt gehouden met de diversiteit en complexiteit van de situatie van ouderen;

Gezondheidsbeveiliging en zorg voor senioren

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten een uniforme definitie van hulpbehoevendheid 
uit te werken en aan te nemen, op basis waarvan het mogelijk is steun te 
individualiseren en hulpbehoevende personen een levensonderhoud te garanderen onder 
maatschappelijk aanvaardbare voorwaarden; 

5. verzoekt de lidstaten om gelijke toegang tot medische en zorgvoorzieningen, 
gezondheidszorg en zorginstellingen te garanderen, vrij van discriminatie op grond van 
leeftijd;

6. verzoekt de lidstaten om het gevoel van veiligheid bij ouderen te vergroten, onder meer 
via de uitrol van digitale technologieën, telezorg en telegeneeskunde, en de oprichting 
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van centra voor dagzorg in de buurt van scholen en kleuterscholen, hetgeen bevorderlijk 
zal zijn voor de banden tussen de generaties;

7. spoort de lidstaten ertoe aan de zorg voor ouderen te de-institutionaliseren, aangezien 
dit bevorderlijk is voor de maatschappelijke participatie en de autonomie van ouderen;

8. verzoekt de lidstaten om te voorzien in professionele ondersteuning van verzorgers en 
begeleiders van hulpbehoevende ouderen, en om verschillende vormen voor het tijdelijk 
ontlasten van familieleden die voor een hulpbehoevende oudere persoon zorgen in te 
voeren;

9. verzoekt de lidstaten flexibele arbeidsvoorwaarden tot stand te brengen en de toegang 
tot revalidatiediensten te waarborgen, zodat oudere werknemers gestimuleerd worden 
op de arbeidsmarkt te blijven;

10. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat medisch, verzorgend en hulpverlenend 
personeel voorbereid is om in te spelen op de behoeften van ouderen; verzoekt de 
lidstaten om bij een zo groot mogelijk aantal medische beroepen de kennis van geriatrie 
te bevorderen; 

Actieve senioren

11. verzoekt de lidstaten een onderwijs- en integratieaanbod te ontwikkelen voor de 
doelgroep van ouderen, met inbegrip van onlineonderwijs;

12. spoort de lidstaten ertoe aan ouderen in te schakelen voor vrijwilligerswerk en 
mentoringdiensten, om zo bij te dragen tot het tegengaan van maatschappelijke 
uitsluiting, de verbetering van de kwalificaties van jonge werknemers en de 
instandhouding van traditionele ambachtelijke beroepen die deel uitmaken van het 
Europese erfgoed;

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten de maatschappelijke inclusie van ouderen te 
bevorderen met behulp van internet en andere ICT-technologieën om gebruik te kunnen 
maken van goederen op het gebied van cultuur, ontspanning, onderwijs, communicatie, 
telezorg en telegeneeskunde;

14. verzoekt de lidstaten de toegang tot breedbandinternet te waarborgen voor alle 
huishoudens om digitale uitsluiting te helpen tegengaan;

15. verzoekt de Commissie om in de strategieën van de Unie oog te hebben voor het 
potentieel van de zilveren economie en deze sterker te bevorderen in de lidstaten;

Veilige ruimte en onderzoek 

16. verzoekt de lidstaten gebouwen en woningen aan te passen aan de behoeften van 
ouderen en personen met een handicap, beperkte mobiliteit of een zintuiglijke 
beperking; onderstreept dat een woning veilig is wanneer de kans dat er zich onveilige 
situaties voordoen wordt beperkt en er gemakkelijk kan worden gereageerd in het geval 
er zich toch een onveilige situatie voordoet;
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17. verzoekt de lidstaten programma’s en maatregelen te bevorderen om gezinnen ertoe aan 
te sporen bij elkaar in de buurt te gaan wonen, om de banden tussen de generaties te 
versterken en om ouderen die om gezondheids- of financiële redenen hun woonplaats 
moeten verlaten in staat te stellen een woning te vinden die aan hun behoeften 
beantwoordt, zonder hiervoor de gemeenschap waarin ze jarenlang gefunctioneerd 
hebben te moeten verlaten;

18. benadrukt dat beschermd wonen en begeleid wonen instrumenten van het 
huisvestingsbeleid en het sociaal beleid zijn die bijzonder doeltreffend zijn als 
ondersteuning van onder meer de de-institutionalisering van de zorg; verzoekt de 
lidstaten maatregelen te nemen om het aanbod voor beschermd wonen en begeleid 
wonen uit te breiden;

19. spoort de lidstaten ertoe aan de uitgaven in het kader van het Europees Sociaal Fonds 
Plus (ESF+), het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie (JTF) te verhogen voor doelstellingen die verband 
houden met scholing en omscholing van oudere werknemers, het aanpassen van 
ondernemingen aan werkgelegenheid voor ouderen en het aanpassen van infrastructuur 
en de openbare ruimte aan de behoeften van ouderen; roept op tot een intensievere 
benutting van de middelen van het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) voor het bestrijden van het isolement van ouderen in 
plattelandsgebieden;

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

De vergrijzing van de samenleving is een van de belangrijkste uitdagingen waarmee de 
Europese Unie vandaag te kampen heeft. 
De stijging van de levensverwachting, het lagere vruchtbaarheidscijfer, de toenemende 
verstedelijking en het dalende aantal personen in de beroepsgeschikte leeftijd zijn slechts de 
belangrijkste veranderingen die ertoe leiden dat het aandeel van de Europeanen in de 
wereldbevolking daalt (in 2070 zal dit aandeel naar schatting minder dan 4 % van de 
wereldbevolking bedragen). Demografische veranderingen vergroten ook de verschillen 
tussen de regio’s en brengen hierdoor in bepaalde EU-regio’s een ontvolking op gang, vooral 
in plattelandsgebieden.

De coronapandemie heeft bovendien problemen aan het licht gebracht die onze bijzondere 
aandacht vereisen. Door deze crisis is duidelijk geworden dat de Unie in haar optreden een 
specifieke strategie voor ouderen moet hanteren. We moeten aandacht hebben voor de rol van 
ouderen in de samenlevingen van de EU en moeten hen omringen met passende zorg. We 
moeten eenzaamheid onder ouderen bestrijden en voordeel halen uit de enorme hoeveelheid 
kennis en ervaring die zij te bieden hebben. Daarom is in dit verslag bijzonder veel aandacht 
besteed aan solidariteit tussen de generaties en de ondersteuning van initiatieven die 
gebaseerd zijn op de zilveren economie, mentoring en manieren om senioren te activeren. 

Er moet ook vastberaden worden opgetreden tegen elke vorm van discriminatie, criminaliteit 
en uitsluiting waar ouderen mee te maken krijgen. Al vele jaren spreken we van het concept 
“agisme”, het verschijnsel waarbij ouderen onder meer gediscrimineerd worden op de 
arbeidsmarkt, maar tijdens de coronapandemie uitte dit zich ook op andere manieren. 
COVID-19 heeft aangetoond dat deze leeftijdscategorie bijzonder veel risico loopt op digitale 
uitsluiting en discriminatie wat gelijke toegang tot medische diensten betreft. 

In het verslag wordt ertoe opgeroepen een jaar van waardig ouder worden af te kondigen, met 
onder meer als doel de banden tussen de generaties te versterken en eenzaamheid bij ouderen 
te bestrijden. Daarmee grijpen we terug naar het initiatief uit 2012, toen de EU voor het eerst 
geprobeerd heeft het probleem van de vergrijzende samenleving aan te pakken. Veel van de 
actiepunten die toen zijn genoemd, zijn nog steeds actueel, maar de coronapandemie heeft de 
EU voor een aantal bijkomende nieuwe uitdagingen gesteld op dit gebied. Daarom roepen we 
ertoe op dit initiatief opnieuw op te nemen.

Een van de grootste uitdagingen blijft de zorg voor ouderen. In het verslag wordt daarom de 
aandacht gevestigd op de complexiteit van dit probleem, te beginnen bij de uiteenlopende 
behoeften van ouderen via een uniformisering van de definitie van hulpbehoevendheid, het 
gebruik van telezorg en telegeneeskunde en de bevordering van de kennis van geriatrie bij een 
zo groot mogelijk aantal medische beroepen, alsook steun voor verzorgers van ouderen. 

De demografische veranderingen zullen aanhouden, en daarom is het van belang de openbare 
ruimte aan te passen aan de behoeften van vergrijzende generaties. De EU moet de lidstaten 
ertoe aansporen meer gebruik te maken van EU-middelen uit fondsen als het ESF+ of het 
EFRO om infrastructuur en de openbare ruimte aan te passen aan de behoeften van ouderen.

In het verslag worden ook concrete maatregelen genoemd die gericht zijn op een van de 
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fundamentele waarden van de EU, namelijk solidariteit tussen de generaties. Naast het 
bevorderen van maatregelen op het gebied van mentoring of vrijwilligerswerk loont het de 
moeite om de lidstaten ertoe aan te moedigen centra voor dagzorg op te richten in de buurt 
van scholen en kleuterscholen, aangezien dit de banden tussen de generaties zal versterken en 
ook goed is als remedie tegen eenzaamheid bij ouderen.


