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1. OPZET VAN HET ARTIKEL

Sinds de economische en financiële crisis van 2008, heeft de EU haar 
bevoegdheden om de begrotingen van de EU-lidstaten te coördineren en 
te controleren, extensiever uitgeoefend.2 Ter versterking van de budgettaire 
controle in de EU werden immers enkele bijkomende maatregelen 
genomen, ter aanvulling van de reeds bestaande monitoringsmechanismes. 
Deze instrumenten laten toe om op nauwgezette tijden de begrotingen en 
economische plannen van de EU-lidstaten te onderwerpen aan controle. 
Voor eurozonelanden kan dit bovendien ook leiden tot sancties wanneer 
deze lidstaten hun begrotingstekorten niet tijdig terugdringen. Doordat 
socialezekerheidsstelsels een belangrijke kost zijn voor de nationale begrotingen, 
hebben de verschillende maatregelen geregeld ook een belangrijke impact op 
deze stelsels.  De impact van de economische monitoringsmaatregelen van de EU 
op de nationale socialezekerheidsstelsels kregen meermaals kritiek niet alleen in 

(1)  Een verkorte versie van dit artikel werd gepubliceerd in het Nederlandse Tijdschrift voor 
Arbeidsrecht. De auteurs willen graag de beoordelaars van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale 
Zekerheid bedanken voor het nalezen van de tekst en voor hun opmerkingen. De tekst werd in 
oktober 2017 gefinaliseerd en werd beperkt aangepast eind december 2017, rekening houdend met 
hun bemerkingen.
(2)  De economische maatregelen en de wijzigingen hieraan sinds de financiële en economische 
crisis werden meermaals door verschillende auteurs op exhaustieve wijze beschreven. We verwijzen 
hier voor een overzicht, onder meer naar: A. Hinarejos, The Euro Area Crisis in Constitutional 
Perspective, Oxford, Oxford University Press, 219 p., 2015; K. Tuori en K. Tuori, The Eurozone 
Crisis: A Constitutional Analysis, Cambridge, Cambridge University press, 300 p., 2014.
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academische kringen maar ook van het Europees Parlement3 en internationale 
organisaties.4 Die kritiek moeten we plaatsen in het ruimere debat over het 
sociale deficit in de EU waar het gebrek aan harde sociale bevoegdheden van de 
Unie wordt aangeklaagd5, zoals de zogenaamde suprematie van economische 
rechten over de nationale socialebeschermingsstaat.6 Om tegemoet te komen 
aan deze kritiek hebben zowel de vorige Commissievoorzitter, Barroso, als de 
huidige Commissievoorzitter Juncker meermaals voorstellen gelanceerd om de 
sociale dimensie binnen de Economische Monetaire Unie (EMU) verder uit te 
bouwen. De Europese Pijler van Sociale Rechten is hiervan een voorbeeld en 
vloeit voort uit het vijf-presidentenrapport van Commissievoorzitter Juncker.7

In maart 2016 werkte de Commissie een eerste voorstel voor de Europese 
Pijler van Sociale Rechten uit. Dit document werd vervolgens voorgelegd aan 
de relevante stakeholders en in april 2017 stelde de Commissie een aangepaste 
versie van de Pijler voor, samen met een sociaal scorebord en een pakket van 

(3)  Resolutie Europees Parlement, A7-0135/2014, 20 februari 2014, para. 40; zie eerder reeds 
Rapport nr. 2012/2151/INI, Europees Parlement met aanbevelingen voor de Commissie over 
het rapport van de Presidenten van de Europese Raad, Europese Commissie, ECB en Eurogroup, 
Towards a Genuine Economic and Monetary Union, 24 oktober 2012.
(4)  Persbericht Secretaris-Generaal Raad van Europa, Secretary General calls for Better Protection 
of Social Rights in Times of Austerity, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DC-PR011%282014
%29&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet
=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE (laatst geraadpleegd op 6 april 2017); zie Resolutie nr. 
S-10/1, Mensenrechtenraad Verenigde Naties, The Impact of the Global Economic and Financial 
Crisis on the Universal Realization and Effective Enforcement of Human Rights, www.ohchr.org/EN/
HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session10/Pages/10thSpecialSession.aspx (laatst geraadpleegd op 
4 juli 2017), punt 5.22; Conclusies Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten van 
2012, E/C.12/ESP/CO/5, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=E/C.12/ESP/CO/5&Lang=En (laatst geraadpleegd op 4 juli 2017), punt C.8; zie 
ook de bespreking in D. Ghailani, Violations of Fundamental Rights: Collateral Damage of the 
Eurozone Crisis, OSE research papers, pp. 16-17, 2016.
(5)  C. O’Cinneide, Austerity and the Faded Dream of a Social Europe, in A. Nolan (ed.), Economic 
and Social Rights after the Global Financial Crisis, Cambridge, Cambridge University Press, 169, 
2014; D. Schiek, The EU Constitution of Social Governance in an Economic Crisis in Defence 
of a Transnational Dimension to Social Europe, M.J., p. 191, 2013; P. Tsoukala, Narratives of the 
European Crisis and the Future of (Social) Europe, Texas Int’l L.J., p. 265, 2013.
(6)  K. Armstrong, Governing Social Inclusion, Oxford, Oxford University Press, p. 233 e.v., 2010; 
G. Vettori, Fundamental Social Rights, EJSL, p. 236, 2011.
(7)  Verslag van Jean-Claude Juncker in nauwe samenwerking met Donald Tusk, Jeroen 
Dijsselbloem, Mario Draghi en Martin Schulz, beschikbaar online: http://www.consilium.europa.
eu/nl/policies/emu-report-2015/ (laatst geraadpleegd op 4 mei 2017).
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maatregelen voor verdere regelgeving in het sociaal beleid. De Commissie 
omschrijft de Europese Pijler als een nieuw referentiekader dat expliciet 
onderschrijft welke sociale beginselen en rechten zowel de EU-instellingen als 
de EU-lidstaten in acht dienen te nemen. Bovendien wil de Commissie de 
Europese Pijler gebruiken als een springplank voor verdere samenwerking in 
het sociaal beleid. Essentieel is het nu immers, volgens Commissievoorzitter 
Juncker, om de sociale rechten in de Pijler verder uit te werken in regelgeving. 
Zo pleitte hij er in zijn “Staat van de Unie” in september 2017 ervoor om in 
het zog van de Europese Pijler een aantal sociale standaarden te ontwikkelen, 
dit om de sociale cohesie en sociale bescherming tussen de EU-lidstaten te 
versterken.8

Het verdere verloop van deze bijdrage bespreekt de Europese Pijler en het 
sociaal scorebord hieraan toegevoegd nader in detail. Daarbij vragen we ons af 
of en in welke mate de Pijler tegemoetkomt aan de kritiek dat er binnen het 
Europees Semester te weinig aandacht zou zijn voor sociale overwegingen en 
sociale rechten. Dit doen we door eerst de opzet, de opbouw en de juridische 
waarde van de Europese Pijler te bespreken.

Vervolgens bespreken we in deze bijdrage enkele van de beginselen en rechten 
opgesomd in de derde as van de Europese Pijler “Sociale Bescherming en 
Inclusie”. Onze keuze werd daarbij beïnvloed door de sociale risico’s die 
meermaals terugkwamen in de landspecifieke aanbevelingen in het Europees 
Semester, namelijk kinderopvang, werkloosheid, ouderdom, ziekte en 
langdurige zorg. Ook namen we het recht op een minimuminkomen en het 
recht op sociale bescherming mee; verwijzingen hiernaar vonden we eveneens 
terug in de landspecifieke aanbevelingen.9 Met deze bespreking moeten 
we kunnen nagaan of en in welke mate de Europese Pijler verschilt van de 
landspecifieke aanbevelingen in het Europees Semester. In de eerdere versie 
van de Pijler lieten de auteurs van dit document zich namelijk inhoudelijk 
sterk inspireren door deze aanbevelingen. Het is dan ook maar de vraag of de 
huidige versie van de Europese Pijler hier verder op bouwt of hier enigszins 
van afwijkt.

(8)  Staat van de Unie 2017, Commissievoorzitter Juncker, http://europa.eu/rapid/press-release_
SPEECH-17-3165_nl.htm (laatst geraadpleegd op 28 september 2017).
(9)  We baseren ons hiervoor op de analyse gevoerd in volgend artikel: P. Schoukens, EU Social 
Security law: The Hidden Social Model, Inaugurale rede Universiteit Tilburg, 2016.
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We sluiten het artikel af met een bespreking van de indicatoren in het sociaal 
scorebord en de relatie tussen het scorebord en eerdere sociale indicatoren in 
de monitoringsstructuur van het Europees Semester.

2. OPZET EN OPBOUW EUROPESE PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN

2.1. OPZET EUROPESE PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN

Na een consultatieproces met de verschillende stakeholders, werd de Europese 
Pijler van Sociale Rechten voorgesteld op 26 april 2017. De Europese Pijler 
wordt door de Commissie omschreven als een nieuw referentiekader, dat een 
houvast biedt voor de lidstaten om hun werkgelegenheidsbeleid en sociaal 
beleid aan te toetsen. Het persbericht bij dit instrument benadrukt dat de Pijler 
in de eerste plaats ontworpen is voor de eurozonelanden, maar toepasbaar is 
op alle EU-lidstaten die hieraan willen meedoen.10 Ook in de vorige versie van 
de Pijler vonden we terug dat de Pijler eerst en vooral zal worden ontwikkeld 
binnen de eurozonelanden, maar ook openstaat voor andere EU-lidstaten.11 
De reden voor deze opdeling wordt niet duidelijk toegelicht in de documenten 
bij de Europese Pijler en kreeg ook kritiek.12

De Europese Pijler komt voort uit de initiatieven van de Commissie om binnen 
het Europees Semester en de financiële steunmaatregelen meer aandacht te 
besteden aan sociale doelstellingen en sociale rechten. Zo kreeg de Commissie 
doorheen de jaren meermaals kritiek voor de beperkte aandacht voor sociale 
overwegingen in het Europees Semester en de landspecifieke aanbevelingen.13 

(10)  Zie verder ook: Q&A Europese Pijler van Sociale Rechten, beschikbaar online: http://europa.
eu/rapid/press-release_MEMO-17-1004_en.htm (geraadpleegd op 4 mei 2017), hierna Factsheet 
Europese Pijler.
(11)  Zie ook Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de lancering van een raadpleging 
over een Europese Pijler van Sociale Rechten, COM (2016) 127 def., 8 maart 2016.
(12)  Resolutie van het Europees Parlement van 19 januari 2017 over de Europese Pijler van 
Sociale Rechten; zie ook K. Lörcher en I. Schömann, The EU Pillar of Social Rights – Critical 
Legal Analysis and Proposals, ETUI report nr. 139, 5, beschikbaar online: https://www.etui.org/
Publications2/Reports/The-European-pillar-of-social-rights-critical-legal-analysis-and-proposals, 
bv. op p. 11.
(13)  Zie A. Hinarejos, The Euro Area Crisis in Constitutional Perspective, Oxford, Oxford University 
press, 82, 2015; zie verder ook: Resolutie Europees Parlement, A7-0135/2014, para. 40, 20 februari 
2014.
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Dit was dan ook een van de werkpunten voor de Commissie in 2015, zo wierp 
Commissievoorzitter Juncker toen op. Ook het rapport van de vijf presidenten, 
opgesteld door Commissievoorzitter Juncker in samenwerking met Tusk, 
Dijsselbloem, Draghi en Schulz over de voltooiing van Europa’s EMU in 
2015, benadrukte dat een sterkere nadruk moest worden gelegd binnen het 
Europees Semester op werkgelegenheid en sociale prestaties.14 Dit diende te 
gebeuren via een verdere stroomlijning van de sociale dimensie binnen het 
Europees Semester en de huidige economische monitoringstructuur. De 
deadline hiervoor was 30 juni 2017.

De stelling om sociale overwegingen duidelijker te stroomlijnen in het EMU, 
leidde tot de aanname van verschillende initiatieven, zoals het invoeren van 
bijkomende sociale indicatoren bij het opsporen van budgettaire problemen 
in de EU-lidstaten in de macro-economische onevenwichtenprocedure 
(MIP). Verder werden ook de sociale indicatoren voor de monitoring van het 
werkgelegenheidsbeleid van de EU-lidstaten uitgebreid, bijvoorbeeld in het 
Jaarlijks Gezamenlijk Verslag over de Werkgelegenheid als onderdeel van de 
Jaarlijkse Groeianalyse.15 De documenten van de Commissie benadrukken 
eveneens dat men de Pijler wil aanwenden om de EMU een nieuwe impuls 
te geven, en de opgesomde principes in de Pijler kunnen daarbij dienen als 
richtsnoer voor verdere samenwerking in de eurozone. Bekeken in het ruimere 
Unierecht, zou de Pijler de belofte in de Verdragen inlossen om op Unieniveau 
te streven naar een socialemarkteconomie (art. 3, para. 3 VEU16).

Behalve de Europese Pijler van Sociale Rechten, lanceerde de Commissie nog 
enkele andere voorstellen op 26 april 2017. Zo gaat de Europese Pijler gepaard 
met een sociaal scorebord, als onderdeel van de monitoring van het sociaal 

(14)  Verslag van Jean-Claude Juncker in nauwe samenwerking met Donald Tusk, Jeroen 
Dijsselbloem, Mario Draghi en Martin Schulz, beschikbaar online: http://www.consilium.europa.
eu/nl/policies/emu-report-2015/ (geraadpleegd op 4 mei 2017).
(15)  Voor een bespreking verwijzen we ook naar: A. Hinarejos, The Euro Area Crisis in 
Constitutional Perspective, Oxford, Oxford University Press, 2015, 219 p., K. Tuori en K. Tuori, 
The Eurozone Crisis: A Constitutional Analysis, Cambridge, Cambridge University press, 300 p.; zie 
verder ook: P. Schoukens, E. De Becker en J. Beke Smets, De socio-economische monitoring van 
de EU juridisch afgetoetst aan het grondrecht op sociale zekerheid, Belgisch Tijdschrift voor Sociale 
Zekerheid, pp. 215-266, nr. 2, 2014.
(16)  Verdrag betreffende de EU.
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beleid van de lidstaten in het Europees Semester.17 Voorts, werden ook enkele 
wetgevende initiatieven aangekondigd in het sociaal beleid, zoals een voorstel 
voor een nieuwe richtlijn inzake de work-life balance van ouders en personen 
met zorgverantwoordelijkheden, die voorziet in de herroeping van richtlijn 
nr. 2010/18/EU.18 Ook kunnen we verwijzen naar de consultatierondes 
met de sociale partners over (1) een wetsvoorstel over de toegang tot sociale 
bescherming19 en (2) de herziening van de richtlijn inzake schriftelijke 
verklaringen20 (richtlijn nr. 91/553/EEG). Aan het pakket van de Pijler 
werden bovendien nog twee rapporten toegevoegd van de Commissie over de 
uitvoering van twee Commissieaanbevelingen, met name over actieve inclusie 
(2008)21 en investeren in kinderen (2013)22. Bovendien kadert het initiatief 
van de Europese Pijler van Sociale Rechten in de ruimere oproep om het 
Europese integratieproject grondig te herzien en de lijnen voor de toekomstige 
samenwerking verder uit te zetten. Als onderdeel van dit ruimere debat werd 
in maart 2017 een witboek voorgesteld waarin een vijftal scenario’s werd 
geïdentificeerd voor de verdere samenwerking op Unieniveau.23 Bij dit witboek 

(17)  Werkdocument van de diensten van de Commissie, het sociaal scorebord bij Mededeling van 
de Commissie aan het Europees parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s over de vaststelling van een Europese Pijler van Sociale Rechten, SWD 
(2017) 200 def., 26 april 2017.
(18)  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het evenwicht 
tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/
EU van de Raad, COM (2017) 253 def., 2017/0085 (COD), 26 april 2017.
(19)  Eerste fase van de raadpleging van de sociale partners overeenkomstig artikel 154 VWEU 
over een mogelijke actie die de uitdagingen op het gebied van toegang tot sociale bescherming 
aanpakt voor mensen in alle mogelijke dienstverbanden in het kader van de Europese Pijler van 
Sociale Rechten, C(2017) 2610, 26 april 2017.
(20)  Eerste fase van de raadpleging van de sociale partners overeenkomstig artikel 154 VWEU 
over een mogelijke herziening van de richtlijn schriftelijke verklaringen (Richtlijn 91/533/EEG) in 
het kader van de Europese Pijler van Sociale Rechten, C(2017) 2611, 26 april 2017; verder kan er 
nog worden verwezen naar: de verklarende nota bij de arbeidstijdenrichtlijn (richtlijn nr. 2003/88/
EC), met name in de interpretatieve mededeling over Richtlijn 2003/88/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd, 
C (2017) 165/01, 24 mei 2017.
(21)  Werkdocument van de Commissie over de uitvoering van de aanbeveling van de Commissie 
(2008) over de actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, SWD (2017) 
257 def., 26 april 2017.
(22)  Werkdocument van de Commissie over de uitvoering van de aanbeveling van de Commissie 
(2013) over de vicieuze cirkel van achterstand doorbreken, SWD (2017) 258 def., 26 april 2017.
(23)  Witboek over de toekomst van Europa, beschikbaar online: https://ec.europa.eu/commission/
sites/beta-political/files/witboek_over_de_toekomst_van_europa_nl.pdf (geraadpleegd op 4 mei 2017).
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horen een aantal reflectiepapers, waarin voor verschillende beleidsdomeinen 
nader wordt besproken wat deze vijf scenario’s in concreto zouden betekenen. 
Samen met de Europese Pijler werd zo in april 2017 de reflectiepaper over de 
sociale dimensie van Europa voorgesteld.24

2.2. OPBOUW EUROPESE PIJLER

De Europese Pijler in zijn huidige vorm bouwt verder op een eerder voorstel 
(maart 2016) en de resultaten van de raadpleging met de relevante stakeholders 
(afgesloten in januari 2017)25. Waar het document inzake de Europese Pijler 
enkel 20 sleutelbeginselen en rechten opsomt, bevat het werkdocument bij 
de Pijler meer informatie over de inhoud hiervan.26 Dit werkdocument volgt 
zo de structuur van de Europese Pijler, waarbij de verschillende beginselen 
en rechten worden verdeeld over drie hoofdstukken. Per beginsel of recht 
komen volgende drie elementen aan bod: (1) het bestaande sociale acquis 
op Unieniveau, (2) de inhoud en het toepassingsgebied van het recht of het 
beginsel, en (3) suggesties voor de implementatie van het beginsel of het recht 
van de Europese Pijler, zowel op het niveau van de EU-lidstaten als op dat 
van de Unie. Bij de aanvang van de Europese Pijler valt onmiddellijk op dat 
de Pijler en het werkdocument spreken van zowel beginselen als rechten, 
zonder duidelijk aan te geven wanneer het net gaat om een beginsel of een 
recht. Bijgevolg kunnen we hieruit niet afleiden of er verschillen bestaan in de 
inhoud of werking tussen de twee. Dit onderscheid is verwarrend, aangezien in 
andere Unie-instrumenten aan het onderscheid tussen rechten en beginselen 
wel een verschil in werking wordt gekoppeld, bijvoorbeeld het Handvest van 
de Grondrechten van de EU (HGEU) in art. 52, para. 5 HGEU.

Als inspiratiebron voor de Europese Pijler wordt verwezen naar het rechtskader 
inzake sociale rechten dat reeds op EU- en op internationaal niveau bestaat. 
Zo verwijst het werkdocument naar de relevante Unieregelgeving in het 

(24)  Discussienota over de sociale dimensie van Europa, beschikbaar online: https://ec.europa.
eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_nl.pdf 
(geraadpleegd op 31 mei 2017).
(25)  Meer informatie over de online raadpleging kan op volgende webpagina worden gevonden: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1235 (geraadpleegd op 31 maart 2017).
(26)  Werkdocument van de diensten van de Commissie bij de Mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité 
van de Regio’s inzake de oprichting van een Europese Pijler van Sociale Rechten, SWD (2017) 201 
def., 26 april 2017.
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sociaal beleid, de relevante sociale rechten en de bevoegdheidsgronden zoals 
neergelegd in het Verdrag betreffende de EU (VEU), het Verdrag betreffende 
de werking van de EU (VWEU) en het HGEU, alsook naar de rechtspraak 
van het Hof van Justitie. De opsomming van het relevante kader bevat verder 
een verwijzing naar het Gemeenschapshandvest van de Fundamentele Sociale 
Rechten voor Werknemers (1989), het (Herziene) Europees Sociaal Handvest 
(ESH) (1961 en 1996) en de Europese Code Sociale Zekerheid van de Raad 
van Europa. Gelijkaardig somt het werkdocument bij de Europese Pijler ook 
de relevante Conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), 
aanbevelingen en verwante protocollen op, alsook het VN-Verdrag voor de 
Rechten van personen met een handicap.

Ondanks dat bovenstaande instrumenten worden aangemerkt als 
inspiratiebronnen voor de beginselen en rechten in de Pijler, wordt niet 
verduidelijkt hoe de Pijler zich net verhoudt met het relevante Unierechtelijke 
en internationaalrechtelijke kader. De informatie die we hierover terugvinden, 
geeft enkel aan dat de beginselen en rechten in de Pijler niet als zodanig mogen 
worden geïnterpreteerd als dat ze afbreuk zouden doen aan de sociale rechten, 
zoals erkend in Unie-instrumenten of bij de internationale verdragen waartoe 
alle staten zich verbonden hebben. In het bijzonder wordt er hier verwezen 
naar het ESH en de relevante IAO-Conventies.

Verder, blijven zowel de Pijler als het werkdocument stil over de relatie met het 
HGEU. De vraag is dan ook of we de Pijler moeten opvatten als een bevestiging 
van de sociale rechten in het HGEU, die zo nader kunnen worden ingevuld. 
De Pijler kan zo worden opgevat als een interpretatiemiddel voor de invulling 
van de sociale rechten in het HGEU: over de concrete inhoud van deze rechten 
heerst immers tot op heden nog de nodige onduidelijkheid.27 Wel hebben we 
de nodige twijfels bij het nut om de sociale rechten op het niveau van de Unie 
te herbevestigen wanneer deze oefening recent al heeft plaatsgevonden met de 
invoering van HGEU (2000). De uiteindelijke toegevoegde waarde van de 
Pijler ten opzichte van het HGEU blijft dan ook nog onduidelijk.

(27)  O. De Schutter en P. Dermine, The Two Constitutions of Europe: Integrating Social Rights 
in the new Economic Architecture of the Union, CRIDHO Working paper 2016/2, 39, beschikbaar 
online: http://cridho.uclouvain.be/documents/Working.Papers/CRIDHO-WP-2016-2-ODS-PD-
22.12.2016-C.pdf (geraadpleegd op 31 mei 2017).
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3. JURIDISCHE WAARDE EUROPESE PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN

De Europese Pijler is voorlopig (nog) geen bindend instrument, maar is 
goedgekeurd in twee juridische vormen met identieke inhoud, namelijk 
als aanbeveling van de Commissie28 en als voorstel voor een gezamenlijke 
afkondiging29 door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. In 
beide gevallen zal de Europese Pijler geen juridisch bindend instrument zijn, 
maar via dergelijke gezamenlijke afkondiging wil de Commissie wel een 
brede politieke steun garanderen en dus een bekrachtiging op hoog niveau 
voor de Europese Pijler. Op de Sociale Top voor Eerlijke Jobs en Groei in 
november 2017 (Göteborg) werd over deze gezamenlijke verklaring beslist, en 
werd de Pijler officieel ondertekend door de verschillende EU-instellingen.30 
De idee van een gezamenlijke afkondiging is niet nieuw, maar werd ook in 
2000 gebruikt voor het HGEU.31 Tijdens de informele top, zo benadrukte 
de Commissie, kon de inhoud van deze Europese Pijler als gezamenlijke 
afkondiging nog wijzigen, op vraag van de verschillende partijen.32 De Pijler 
werd echter, zoals voorgesteld door de Commissie, ondertekend door de EU-
instellingen.

Gelet op het niet-bindende karakter van de Europese Pijler, zijn de rechten 
vervat in dit instrument niet direct afdwingbaar: de rechten in de Europese 
Pijler vereisen dan ook een vertaling naar wetgevende of niet-wetgevende 
initiatieven op het niveau van de EU en de lidstaten. De Commissie benadrukt 
zelf het belang van verdere opvolging: het is immers maar via de implementatie 
in Unieregelgeving of nationale regelgeving dat de naleving van de Europese 

(28)  Mededeling van de Commissie aan het Europees parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de vaststelling van een Europese 
Pijler van Sociale Rechten, COM (2017), 250 def., 26 april 2017.
(29)  Voorstel voor een interinstitutionele afkondiging van de Europese Pijler van Sociale Rechten, 
COM (2017) 251 def., 26 april 2017.
(30)  Zie over de Sociale Top van de EU: Persbericht Europese Commissie, Commissie bereidt 
volgende stappen Europese Pijler van Sociale Rechten voor, 23 januari 2017, beschikbaar online: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-114_nl.htm (geraadpleegd op 31 mei 2017).
(31)  Factsheet Europese Commissie, Q&A Europese Pijler van Sociale Rechten, beschikbaar 
online: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1004_en.htm (geraadpleegd op 4 mei 
2017).
(32)  Factsheet Europese Commissie, Q&A Europese Pijler van Sociale Rechten, beschikbaar 
online: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1004_en.htm (geraadpleegd op 4 mei 
2017): “In a first instance, the text which is proposed is identical to the Recommendation mentioned 
above, but it could be amended in light of the discussion with the two other Institutions, and the 
Commission Recommendation could also be amended eventually as a result”.
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Pijler wordt verzekerd.33 In de overwegingen bij de Europese Pijler maar ook in 
het werkdocument hierbij, wordt er meermaals benadrukt dat de initiatieven 
op Unieniveau de beperkte sociale bevoegdheden van de Unie moeten 
respecteren alsook het subsidiariteitsbeginsel in art. 5 VEU. De Pijler legt dus 
in de eerste plaats de taak voor de verdere uitvoering van de rechten in dit 
instrument bij de EU-lidstaten: zij blijven immers de hoofdverantwoordelijke 
voor de verdere invulling van hun eigen sociaal beleid. De Europese Pijler wil 
evenwel een zekere richting geven waarin het beleid van de EU-lidstaten dient 
te evolueren. Bovendien stelt de Commissie waar mogelijk op basis van de 
Verdragen ook enkele Unie-initiatieven voor om de 20 beginselen en rechten 
vervat in de Europese Pijler nader vorm te geven.

4. SOCIALE BESCHERMING EN INCLUSIE

4.1. ALGEMEEN

De Europese Pijler van Sociale Rechten bevat 20 beginselen en rechten, 
verdeeld over drie assen: (1) gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, 
(2) eerlijke arbeidsvoorwaarden en (3) sociale bescherming en inclusie. Net 
zoals in de vorige versie van de Europese Pijler bouwen deze beginselen en 
rechten voort op de fundamentele sociale rechten in het HGEU. De Europese 
Pijler in zijn huidige versie vertoont evenwel ook enkele verschillen met de 
oorspronkelijke tekst en dit op volgende punten.

Ten eerste benadrukte de titel van as drie in de vorige versie van de Europese 
Pijler duidelijk de noodzaak voor de (financiële) houdbaarheid van de 
nationale socialezekerheidsstelsels. Socialezekerheidsstelsels werden zo nauw 
gekoppeld aan de impact die ze hebben op de nationale overheidsfinanciën. 
Deze koppeling werd met de huidige versie van de Pijler aangepast door de 
titel te herformuleren naar “Sociale Bescherming en Inclusie”. Zoals verder 
aan bod komt, zijn consistent hiermee de houdbaarheidsoverwegingen bij 
de verschillende beginselen en rechten in de derde as weggevallen. Ondanks 
dat deze verwijzingen werden aangepast, blijft dit houdbaarheidsidee de 
sociale rechten in de Europese Pijler wel vormgeven. Zowel de Pijler als 
het werkdocument bevatten in de aanhef maar ook in de toelichting van 
de verschillende beginselen en rechten immers nog steeds verwijzingen 

(33)  Factsheet Europese Commissie, Q&A Europese Pijler van Sociale Rechten, beschikbaar online: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1004_en.htm (geraadpleegd op 4 mei 2017).
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hiernaar. Bij de uitvoering van de beginselen en rechten in de Pijler moeten 
de beschikbare middelen en de grenzen van een gezond begrotingsbeheer dan 
ook worden meegenomen. Bovendien blijven de EU-lidstaten gebonden tot 
de verplichtingen die we terugvinden in het Stabiliteits- en Groeipact en de 
andere economische monitoringsmaatregelen binnen het Europees Semester.

Ten tweede werd, in vergelijking met de vorige versie van de Europese Pijler, 
de volgorde van de verschillende rechten gewijzigd alsook hun formulering 
en toepassingsgebied. Het beginsel in de Pijler inzake pensioenen werd zo 
uitgebreid naar het beginsel van inkomensbescherming voor ouderen en 
pensioenen. Op die manier gaat het hier om een ruimer begrip van bescherming 
voor ouderen, dan louter de bescherming via pensioenen. Als voorbeeld geldt 
ook het recht op kinderopvang, dat werd uitgebreid naar kinderopvang en hulp 
aan kinderen. Het beginsel van geïntegreerde sociale uitkeringen en diensten 
verdween dan weer uit de derde as, en werd vervangen door het recht op sociale 
bescherming in de huidige versie. Waar het beginsel van geïntegreerde sociale 
uitkeringen en diensten sterk geënt was op de landspecifieke aanbevelingen 
in het Europees Semester, is dit in mindere mate het geval voor het recht 
op sociale bescherming. De huidige versie van de Europese Pijler trekt ook 
het toepassingsgebied van enkele andere rechten open, met name de inclusie 
van personen met een handicap werd uitgebreid naar de bescherming voor 
personen met een handicap en aan het recht op huisvestiging werd het recht 
op de nodige ondersteuning voor daklozen toegevoegd.

Het verdere vervolg van dit hoofdstuk gaat nader in op de beginselen en rechten 
opgesomd in de derde as van de Europese Pijler van Sociale Rechten. Hierbij 
komen eerst de inhoud en het toepassingsgebied van deze rechten aan bod, en 
wordt er teruggekoppeld naar de relevante Uniemaatregelen, in het bijzonder 
deze afkomstig uit het Europees Semester en de financiële steunmaatregelen. 
Zoals toegelicht in de inleiding van deze bijdrage, vertoonde de vorige versie 
van het Europees Semester met de landspecifieke aanbevelingen in het Europees 
Semester. Op die manier kwam de vorige versie van de Pijler niet (effectief ) 
tegemoet aan de kritiek dat sociale overwegingen een sterkere rol dienden te 
krijgen in het Europees Semester en de Europa 2020-strategie. Door ook hier 
te verwijzen naar de landspecifieke aanbevelingen, maken we deze oefening 
opnieuw en gaan we in de bijdrage na of we hier een breuk terugvinden met 
de vorige versie.
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4.2. KINDEROPVANG EN HULP AAN KINDEREN

Als eerste recht in de derde as “Sociale Bescherming en Inclusie”, benadrukt de 
Europese Pijler dat alle kinderen recht hebben op hoogwaardige en betaalbare 
kinderopvang. Zo wordt kinderopvang beschouwd als een essentieel instrument 
voor de arbeidsmarktparticipatie van ouders, in het bijzonder voor vrouwen. 
Dit beginsel vonden we eerder reeds terug in de Jaarlijkse Groeianalyse en de 
landspecifieke aanbevelingen bij het Europees Semester.

In tegenstelling tot de landspecifieke aanbevelingen, maakt de Europese Pijler 
geen duidelijke link tussen kinderopvang en de arbeidsmarktparticipatie van 
vrouwen. Hiermee verschilt de huidige versie van de Europese Pijler met 
die van de voorlopige versie, zoals gepubliceerd in maart 2016 en met de 
landspecifieke aanbevelingen.34 Hier werd wel systematisch een link gelegd 
tussen de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en de nood voor kwaliteitsvolle 
kinderopvang: bijkomende investeringen in kinderopvang werden als 
noodzakelijk beschouwd om het aantal werkende vrouwen te verhogen.35 In 
sommige aanbevelingen moest inkomensvervangend ouderschapsverlof zelfs 
wijken voor investeringen in kinderopvang36; waarbij we ons de vraag stelden 
of deze visie niet haaks staat op de EU-richtlijn inzake ouderschapsuitkeringen 
(nr. 2010/18/EU). Interessant is de reden die in de aanbevelingen wordt 
aangehaald om dergelijke ouderschapsstelsels aan te passen: d.i. namelijk 
niet alleen vanuit de idee om discriminatie tussen mannen en vrouwen weg 
te werken, maar deze regelingen worden ook geacht kostelijk en (financieel) 
inefficiënt te zijn.37 De Europese Pijler gaat voorlopig niet nader in op de relatie 
tussen het recht op kinderopvang en ouderschapsuitkeringen en waar eventueel 
de klemtoon moet liggen: dit zal later nog moeten worden opgenomen door 
de Commissie bij de uittekening van haar visie over de work-life balance van 
ouders en personen met zorgverantwoordelijkheden. Hierbij zal ze in haar 

(34)  Bijlage Eerste voorlopige schets van een Europese Pijler van Sociale rechten bij Mededeling 
van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio’s over de lancering van een raadpleging over een Europese pijler 
van sociale rechten, COM (2016) 127 def., Annex I, 18 en 19, 8 maart 2016.
(35)  Landspecifieke aanbeveling 2015 voor Estland, Ierland, Oostenrijk, Tsjechië en het Verenigd 
Koninkrijk; dit vinden we ook terug in de Landspecifieke aanbevelingen 2017 voor Kroatië, 
Ierland, Polen en Spanje.
(36)  Landspecifieke aanbeveling 2015 voor Slovakije; Landspecifieke aanbeveling 2014 voor 
Estland en Italië.
(37)  P. Schoukens, EU Social Security law: The Hidden Social Model, Inaugurale rede Universiteit 
Tilburg, p. 34, 2016.
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wetsvoorstel een evenwicht moeten vinden tussen ouderschapsuitkeringen, de 
financiële houdbaarheid van dergelijke stelsels en de doelstelling om zoveel 
mogelijk mensen aan het werk te krijgen.

Bovendien houdt het recht op kinderopvang in de Pijler ook in dat de nodige 
maatregelen moeten worden genomen opdat kinderen beschermd worden 
tegen kinderarmoede. Voor de verdere invulling van dit recht verwijst de Pijler 
terug naar een aanbeveling van de Commissie (2013)38 en de landspecifieke 
aanbevelingen39 in het Europees Semester. Kortom, de Pijler koppelt 
meermaals terug naar reeds bestaande EU-initiatieven, maar verduidelijkt 
hierbij niet hoe dit recht net vorm krijgt en zich verhoudt met de budgettaire 
vereisten die voortvloeien uit de economische monitoringsmaatregelen. Waar 
de reflectiepaper over de sociale dimensie als mogelijke invulling van dit recht 
op kinderopvang melding maakt van een kindergarantie met financiële steun 
van de EU, is het nog onduidelijk hoe die garantie er net moet uitzien. In het 
werkdocument van de Europese Pijler vinden we terug dat de Commissie een 
actieplan zal lanceren hieromtrent, met als doel het concept van dergelijke 
garantie verder uit te werken, alsook de haalbaarheid ervan en de mate 
waarin het ook effectief zal bijdragen tot de doelstelling om kinderarmoede 
te verminderen.40  Een verwijzing naar het ESH, waar het Europees Comité 
van Sociale Rechten (ECSR) in art. 16 ESH ook kijkt naar kinderopvang 
en de nodige financiële steun voor ouders, blijft zowel in de Pijler als in het 
werkdocument achterwege. Dit is opvallend, aangezien de Commissie in de 
inleiding van het werkdocument duidelijk aangaf dat staten de sociale rechten 
in het ESH dienen te respecteren. De vraag is maar of de oproep van de EU 
om de instrumenten van de Raad van Europa en IAO-Conventies na te leven, 
oprecht is.

(38)  Aanbeveling van de Commissie van 20 februari 2013, Investeren in kinderen: de vicieuze 
cirkel van achterstand doorbreken, nr. 2013/112/EU, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=CELEX%3A32013H0112 (geraadpleegd op 4 mei 2017).
(39)  Landspecifieke aanbeveling 2015 en 2014 voor Ierland en het Verenigd Koninkrijk.
(40)  Zie beslissing van de Commissie, Jaarlijks werkprogramma voor implementatie van een 
voorbereide actie – Kindergarantieschema/Vaststellen van een Europese kindergarantie en financiële 
steun voor 2017, C (2017) 5615, 16 augustus 2017.
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4.3. SOCIALE BESCHERMING

Behalve van het recht op kinderopvang en hulp aan kinderen, maakt de 
Europese Pijler ook melding van het recht op toegang tot sociale bescherming 
voor werknemers, ongeacht de aard en de duur van de arbeidsovereenkomst, 
en, onder gelijkaardige omstandigheden, voor zelfstandigen. Werknemers 
en zelfstandigen hebben zo recht op een vervangingsinkomen om hun 
voormalige levensstandaard te behouden. Dit geldt eveneens voor atypische 
arbeidsvormen, zoals we steeds vaker terugvinden in de deeleconomie.41 Een 
concrete verwijzing naar een welbepaalde vervangingsratio vinden we echter 
niet terug in de Europese Pijler, noch in het werkdocument. Hierbij is het 
maar de vraag of de EU zich zal laten inspireren door de standaarden die 
de IAO-Conventies en de instrumenten van de Raad van Europa hebben 
uitgewerkt inzake de minimale inkomensvervanging waarin staten dienen te 
voorzien. Zo niet, zal het aan de EU-lidstaten toekomen om de internationale 
verplichtingen aangegaan op het niveau van de Raad van Europa en de IAO in 
overeenstemming te brengen met de budgettaire verplichtingen opgelegd door 
het Europees Semester en de andere economische monitoringsmaatregelen in 
de EU.

Zonder in te gaan op de concrete invulling van dit recht, vermeldt het 
werkdocument terloops dat de oproep voor een vervangingsinkomen 
gelanceerd in 1992 (aanbeveling nr. 92/442/EEG) getransformeerd wordt naar 
een daadwerkelijk recht op sociale bescherming.42 We moeten ons evenwel 
afvragen of dit niet al eerder gebeurde door de opname van het recht op sociale 
zekerheid in art. 34, par. 1 van het HGEU in 2000. Hoe de Europese Pijler 
dit recht in art. 34 HGEU dan ook aanvult, is ons niet geheel duidelijk. Door 
echter de definitie van sociale bescherming te omschrijven aan de hand van 
de sociale risico’s opgesomd in de Coördinatieverordening nr. 883/04, maakt 
men wel duidelijk dat het luik over sociale bescherming geen toepassing vindt 
op de algemene sociale bijstand. Bijstandsregelingen vallen in beginsel dan ook 
onder het luik van de minimumvoorzieningen (zie verder bij de bespreking 
van het recht op een minimuminkomen).

(41)  Ook in de landspecifieke aanbevelingen wordt dit benadrukt: zie Landspecifieke aanbeveling 
2017 voor Nederland.
(42)  Punt A, 1) d Aanbeveling van de Raad van 27 juli 1992 nr. 92/442/EEG betreffende de 
convergentie van de doelstellingen en het beleid op het gebied van de sociale bescherming, PB L, 
afl. 245, 49, 26 augustus 1992.
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4.4. WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

Op basis van de Europese Pijler hebben werklozen recht op een adequate 
werkloosheidsuitkering, en dit gedurende een redelijke termijn, in 
overeenstemming met de betaalde bijdragen en de voorwaarden in 
nationaal recht. Verder legt de Pijler ook de nadruk op de nood voor 
activeringsmaatregelen. Verder geeft het werkdocument aan dat de duur van 
de uitkering lang genoeg moet zijn opdat een nieuwe betrekking kan worden 
gevonden, zonder dat dit een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt minder 
aantrekkelijk zou maken. Ten slotte geldt dit recht voor alle werklozen: ook 
degene die maar gedurende een korte periode gewerkt hebben, of zij die 
voormalig als zelfstandige werkzaam waren, worden beschermd door de 
Pijler. Wat betreft het materiële toepassingsgebied van dit recht, verwijst het 
werkdocument naar op bijdrage berustende en niet op bijdrage berustende 
uitkeringen, alsook naar sociale bijstand.

De toelichting bij de Europese Pijler stemt overeen met wat we eerder reeds 
terugvonden in de landspecifieke aanbevelingen. Zo legt de Commissie het 
recht op bescherming bij werkloosheid voornamelijk uit vanuit de nood voor 
activeringsmaatregelen. Het zoeken naar werk enerzijds en het recht op een 
uitkering anderzijds moeten dan ook nauwer aan elkaar worden gekoppeld.43 Zo 
werden sommige lidstaten in hun landspecifieke aanbevelingen aangemoedigd 
om de duurtijd van hun werkloosheidsuitkeringen in te korten of het niveau 
van de uitkeringen gradueel te verminderen.44 Waar activeringsmaatregelen een 
vroegtijdige terugkeer naar de arbeidsmarkt kunnen bespoedigen, kan volgens 
ons dit recht niet enkel gepaard gaan met plichten voor de werkloze. Zo moet 
immers eveneens een aantal beschermingsmechanismes worden ingebouwd, 
onder meer naar de duur en de hoogte van de werkloosheidsuitkering. Het 
werkdocument spreekt hier enkel van een “redelijke termijn”, zonder evenwel 
een aantal richtlijnen mee te geven aan de EU-lidstaten.45 Ook hier vragen we 
ons dus af in welke mate de Europese Pijler niet eerder de nadruk legt op de 

(43)  Zie bijvoorbeeld: Landspecifieke aanbevelingen 2016 voor België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, 
Denemarken, Frankrijk, Hongarije, Ierland en Letland; zie ook: Landspecifieke aanbevelingen 
2017 voor Hongarije en Frankrijk.
(44)  Zie bijvoorbeeld: Landspecifieke aanbeveling 2015 en 2014 voor Frankrijk.
(45)  Zie ook de Landspecifieke aanbeveling 2014 voor Hongarije. Dit werd ook recent nog eens 
herhaald in de Landspecifieke aanbeveling 2017 voor Hongarije. Concrete richtlijnen vinden we 
echter niet terug.
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financiële houdbaarheid van de nationale werkloosheidsstelsels, in plaats van 
te verwijzen naar het recht op sociale bescherming bij werkloosheid.

4.5. MINIMUMINKOMEN

De Europese Pijler van Sociale Rechten bevat het recht voor eenieder op een 
minimuminkomen wanneer men niet over de nodige middelen beschikt om 
een leven in menselijke waardigheid te leiden. De Pijler koppelt dergelijke 
uitkeringen in principe aan een voorwaarde van werkbereidheid: nationale 
wetgeving moet dan ook voorzien in de nodige activeringsmaatregelen om de 
(re-)integratie in de arbeidsmarkt te bevorderen, tenzij dit om gezondheids- 
of billijkheidsredenen niet mogelijk zou zijn. Net zoals het recht op sociale 
bescherming, onderstreept het werkdocument hier het verschil met 
aanbeveling nr. 92/441/EEG, dat niet expliciet sprak van een recht op een 
minimuminkomen.

Het recht op een minimuminkomen in de Pijler voorziet in een recht op 
bescherming voor eenieder die in armoede leeft of het risico daarop loopt 
en geen andere bestaansmiddelen heeft. Hierbij gaat het om universele, 
niet op bijdrage berustende uitkeringen, die worden onderworpen aan een 
middelentoets. Verder benadrukt de Pijler het belang van een goede coördinatie 
tussen de verschillende uitkeringen in het nationale socialezekerheids- en 
socialebijstandsstelsel: op die manier kunnen uitkeringsvallen of negatieve 
prikkels om te werken, worden vermeden. Voorts kunnen negatieve prikkels 
worden vermeden door uitkeringen geleidelijk aan te verminderen, in plaats 
van deze volledig te laten wegvallen wanneer men opnieuw toetreedt tot de 
arbeidsmarkt. Hier koppelt het werkdocument bij de Europese Pijler het recht 
op een minimuminkomen eveneens aan activering en het verhogen van de 
arbeidsmarktparticipatie: net zoals de landspecifieke aanbevelingen in het 
Europees Semester, wordt voornamelijk de nadruk gelegd op de plichten die 
gepaard gaan met het verkrijgen van overheidssteun. Concrete informatie over 
hoe het recht op een minimuminkomen vorm dient te krijgen, met bijvoorbeeld 
verwijzingen naar de relevante IAO-Conventies of de instrumenten van de 
Raad van Europa, blijven achterwege. Op die manier wordt dit recht, net zoals 
in het Europees Semester46, voornamelijk eenzijdig bekeken: namelijk vanuit 
de impact op de arbeidsmarkt of de financiële houdbaarheid en niet vanuit de 

(46)  Landspecifieke aanbevelingen 2014 voor Bulgarije, Hongarije, Italië, Slovakije.
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sociale bescherming waarin de wetgever dient te voorzien. Een verschil zien 
we wel in de landspecifieke aanbeveling (2017) gericht aan Bulgarije, waar het 
recht op een minimuminkomen diende te worden versterkt, zonder hierbij 
te verwijzen naar bijkomende activatiemaatregelen.47 Hetzelfde zien we voor 
Letland in de landspecifieke aanbeveling van 2017.48

4.6. INKOMEN VAN OUDEREN EN PENSIOENEN

Op basis van de Europese Pijler van Sociale Rechten hebben werknemers 
en zelfstandigen een recht op een pensioen dat eenieder een waardige 
levensstandaard moet garanderen, rekening houdend met de betaalde 
socialezekerheidsbijdragen. Op dit punt verschilt de huidige versie van de 
Pijler met de eerste versie in 2016, dat pensioenen voornamelijk bekeek 
vanuit de insteek van armoedepreventie. Zo neemt de huidige versie wel het 
socialeverzekeringsprincipe mee, dit door te verwijzen naar de noodzaak om 
de levensstandaard van gepensioneerden te behouden. Ongeacht het nationale 
pensioenstelsel, vereist de Pijler dus dat pensioenuitkeringen adequaat zijn 
en dat ze ouderen minstens in staat moeten stellen te leven in menselijke 
waardigheid. Voor dit laatste verwijst het recht van de Pijler naar aanbeveling 
nr. 92/442/EEG, die staten opriep om hun beleid inzake armoedebescherming 
voor ouderen verder vorm te geven.

Bovendien gaat de Pijler verder dan aanbeveling nr. 92/442/EEG door te 
spreken van een recht op een adequate pensioenuitkering, dat individuen 
moet toelaten de voormalige levensstandaard verder te zetten. Hoe een 
adequate pensioenuitkering vorm zou moeten krijgen en wat onder adequaat 
moet worden verstaan, laat men na verder te verduidelijken in de Pijler. Een 
pensioenuitkering moet volgens ons niet alleen adequaat zijn op het ogenblik 
van pensionering, maar deze uitkeringen moeten eveneens op regelmatige 
basis worden geïndexeerd. Het werkdocument bij de Europese Pijler zelf 
verwijst enkel naar het belang van de tweede en derde pensioenpijler om in een 
adequate inkomensvervanging te voorzien en het houdt hierbij de lijn aan die 
we eerder reeds terugzagen in de verschillende landspecifieke aanbevelingen van 

(47)  Landspecifieke aanbeveling 2017 voor Bulgarije.
(48)  Landspecifieke aanbevelingen 2017 voor Hongarije, Letland en Litouwen.
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het Europees Semester.49 Of de Commissie bij het opstellen van de Pijler deze 
lijn wil aanhouden, is niet duidelijk. Wel valt op dat er evenmin een concrete 
verwijzing is naar de inkomensvervangende minima die de IAO-Conventies 
en de instrumenten van de Raad van Europa hanteren. Ook op dit punt blijft 
het moeilijk te duiden hoe ver men wenst te gaan met het respecteren van de 
socialezekerheidsnormen van deze instellingen.

Verder benadrukt de Europese Pijler het belang van gelijke kansen voor mannen 
en vrouwen om dezelfde pensioenrechten op te bouwen. Hiermee wil de Pijler 
tegemoetkomen aan de genderkloof in de pensioenenstelsels van de lidstaten 
van de Unie, door de lagere inkomsten die vrouwen halen uit arbeid, de grotere 
opname van parttimewerk en de frequentere loopbaanonderbrekingen van 
vrouwen. Volgens het werkdocument kunnen volgende maatregelen bijdragen 
tot dit beginsel van gelijke behandeling: een gelijke pensioenleeftijd voor 
mannen en vrouwen50 en het meenemen van zorgperiodes bij de berekening 
van pensioenrechten. Op die manier onderstreept de Europese Pijler duidelijk 
het belang van het beginsel van gelijke behandeling tussen mannen en 
vrouwen. Dit staat echter haaks op wat art. 7 richtlijn nr. 79/7 voorschrijft. Zo 
laat deze bepaling, zonder een beperking in de tijd, toe dat staten verschillen 
in pensioenleeftijd tussen mannen en vrouwen aanhouden.51  Ondanks dat 

(49)  Zie Landspecifieke aanbevelingen 2016 voor Duitsland en Nederland; Landspecifieke 
aanbeveling 2014 voor Duitsland; Landspecifieke aanbeveling 2012 voor Letland; Landspecifieke 
aanbeveling 2011 voor Tsjechië; dit vinden we ook terug in de Landspecifieke aanbevelingen 2017 
voor Duitsland, Malta en Oostenrijk.
(50)  Zie ook volgende Landspecifieke aanbevelingen 2016 voor Kroatië, Oostenrijk en Roemenië.
(51)  Art. 7, para. 1 a, Richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de 
geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
op het gebied van de sociale zekerheid, Pb. L. 6, pp. 24-25, 10 januari 1979; zie verder ook b tot 
e: “b. de voordelen die op het gebied van de ouderdomsverzekering zijn toegekend aan hen die kinderen 
hebben opgevoed; het verkrijgen van rechten die prestaties na tijdvakken van onderbreking van het 
werk wegens de opvoeding van kinderen; c. het verlenen van rechten op prestaties inzake ouderdom of 
invaliditeit uit hoofde van de afgeleide rechten van de echtgenote; d. de toekenning van verhogingen van 
prestaties op lange termijn inzake invaliditeit, ouderdom, arbeidsongevallen of beroepsziekten voor de ten 
laste komende echtgenote; e. de gevolgen van het, voor de aanneming van deze richtlijn uitoefenen van 
een keuzerecht waardoor geen rechten werden verkregen of geen verplichtingen werden aangegaan in het 
kader van een wettelijke regeling”.

371507_NL 0 BTSZ 2018-2.indb   162 5/06/18   09:50



163

DE EUROPESE PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN

deze bepaling strikt moet worden geïnterpreteerd52, liet het Hof van Justitie 
voorlopig na zich expliciet uit te spreken over de verenigbaarheid van art. 7 
richtlijn nr. 79/7 met het verbod op discriminatie.53 De Europese Pijler 
gaat voorlopig niet nader in op de verhouding van het beginsel van gelijke 
behandeling en art. 7 richtlijn nr. 79/7, maar dit zal later nog moeten worden 
opgenomen door de Commissie en/of het Hof van Justitie. Bovendien geldt 
op basis van de Pijler dat hervormingen in het pensioenstelsel gepaard moeten 
gaan met hervormingen in de arbeidsmarkt en met de nodige maatregelen voor 
een betere work-life balance. Door te pleiten voor dergelijke globale aanpak, 
onderscheidt de Pijler zich van eerdere Unie-initiatieven, in het bijzonder 
aanbeveling nr. 92/442/EEG.

In vergelijking met de huidige versie van de Pijler, werd in de vorige versie 
(maart 2016) duidelijker een link gemaakt tussen het recht op een pensioen en 
de financiële houdbaarheid van het pensioenstelsel. Verschillende initiatieven 
werden zo voorgesteld die de financiële houdbaarheid en de toekomstige 
toereikendheid van het pensioenstelsel dienen te waarborgen. Voorbeelden 
hiervan zijn maatregelen om vroegtijdige pensionering tegen te gaan54, of 
om een rechtvaardige lastenverdeling tussen de generaties in te bouwen55 en 
het koppelen van de wettelijke pensioenleeftijd aan de levensverwachting56. 
Deze voorbeelden vertoonden duidelijke gelijkenissen met de maatregelen 
voorgesteld in de landspecifieke aanbevelingen in het Europees Semester. 
Door hier niet langer expliciet naar te verwijzen, heeft de nieuwe versie van 
de Pijler (2017), de link tussen het recht op een pensioen en de financiële 
houdbaarheid van het pensioenstelsel dus duidelijk afgezwakt. Echter, in 
de inleiding bij het werkdocument wordt wel verwezen naar de budgettaire 
verplichtingen van staten in het kader van het Europees Semester: de rechten 

(52)  Zie bijvoorbeeld het arrest van 7 juli 1992, Equal opportunities Commission, C-9/91, 
EU:C:1992:297, para. 15 e.v.; zie ook R. Cornelissen, Europees socialezekerheidsrecht, in J. Put 
en V. Verdeyen (eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid: 2006-2011: wetgeving – rechtspraak, 
Brugge, die Keure, 5, 2011.
(53)  Arrest van 3 september 2014, X, C-318/13, EU:C:2014:2133, par. 49.
(54)  Zie onder meer: Landspecifieke aanbevelingen 2016 voor België, Duitsland, Finland, 
Kroatië, Luxemburg en Polen; dit vinden we ook terug in de aanbevelingen van 2017, bijvoorbeeld 
Landspecifieke aanbeveling 2017 voor Kroatië en Luxemburg.
(55)  Landspecifieke aanbeveling 2016 voor Nederland.
(56)  Landspecifieke aanbevelingen 2016 voor België, Litouwen, Luxemburg en Oostenrijk; zie  
hiervoor ook in de aanbevelingen van 2017 dat de vereiste dat de pensioenleeftijd verder moet 
worden verhoogd: Landspecifieke aanbeveling 2017 voor Luxemburg.
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in de Pijler en de maatregelen ter uitvoering van deze rechten mogen hier dan 
ook geen afbreuk aan doen. In enkele van de landspecifieke aanbevelingen van 
2017 werd opnieuw duidelijk verwezen naar de financiële houdbaarheid van 
de nationale pensioenstelsels.57 Dat staten bij financiële moeilijkheden ook 
hun socialezekerheidsstelsel moeten hervormen, sluit de Pijler logischerwijze 
niet uit. Wel zouden de landspecifieke aanbevelingen op basis van de rechten 
in de Europese Pijler voor staten een aantal grenzen moeten aangeven opdat 
de nodige sociale bescherming in het nationale pensioenstelsel verzekerd blijft.

4.7. GEZONDHEIDSZORG

Op basis van de Europese Pijler van Sociale Rechten heeft eenieder recht op 
tijdige toegang tot betaalbare preventieve en curatieve gezondheidszorg van een 
hoog niveau. Volgens het werkdocument van de Europese Pijler gaat het hier 
om een algemeen recht op toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Op die 
manier gaat de Europese Pijler verder dan wat art. 35 HGEU vooropstelt doordat 
hier sprake is van een tijdige toegang, die van een goede kwaliteit dient te zijn 
en betaalbaar moet zijn. Tijdig wil zeggen dat men rekening moet houden met 
de geografische ligging van de verschillende gezondheidszorginstellingen en 
de gezondheidszorgverstrekkers opdat lange wachtperiodes vermeden kunnen 
worden. Onder betaalbaar verstaat de Europese Pijler dat de behoefte aan 
gezondheidzorg niet mag leiden tot armoede of een zware financiële belasting. 
Net zoals al eerder werd opgemerkt, bevatten noch de Europese Pijler, noch 
het werkdocument bijkomende informatie over de verdere invulling van dit 
recht.

Net zoals bij het recht op ondersteuning bij ouderdom en het recht op een 
pensioen, benadrukt de huidige versie van de Europese Pijler (2017) minder sterk 
de noodzaak om de financiële houdbaarheid van de gezondheidszorgstelsels van 
de lidstaten te verbeteren, dan de eerste versie van de Pijler in maart 2016. Ook 
hier lijkt de Europese Pijler dus de koppeling met de financiële houdbaarheid 
en het recht op gezondheidszorg te hebben afgezwakt. In de versie van maart 
2016, alsook in de verschillende landspecifieke aanbevelingen in het Europees 
Semester werd immers wel stelselmatig benadrukt dat de vergrijzing van de 
bevolking en de hoge kosten voor behandelingen, de financiële houdbaarheid 
van de nationale gezondheidszorgstelsels onder druk zetten. Van staten 

(57)  Landspecifieke aanbevelingen 2017 voor Tsjechië.
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werd dan ook vereist dat ze de nodige maatregelen nemen om te streven 
naar veerkrachtigere, efficiëntere en effectievere gezondheidszorgstelsels.58 
Voorbeelden hiervan komen eveneens terug in de landspecifieke aanbevelingen 
van 2017.59 Opnieuw blijft het dus onduidelijk wat de relatie is tussen het 
recht op gezondheidszorg en financiële en economische overwegingen.

4.8. LANGDURIGE ZORG

Volgens de Europese Pijler van Sociale Rechten heeft ieder recht op betaalbare 
langdurige zorg van een goede kwaliteit, met inbegrip van thuiszorg en 
zorgverlening binnen de gemeenschap. Het werkdocument bij de Europese 
Pijler benadrukt dat met de Pijler voor het eerst op Unieniveau het recht op 
langdurige zorg wordt bevestigd. Bovendien benadrukt het werkdocument dat 
het aanbod van de dienstverlening moet worden verbeterd in de EU-lidstaten. 
Bovendien moeten dergelijke zorgverstrekkingen betaalbaar zijn. Dit geldt 
eveneens voor ouderen: zo benadrukt het werkdocument bij de Europese 
Pijler dat ook voor hen het recht op langdurige zorg adequaat, betaalbaar en 
kwaliteitsvol moet zijn. Enkel voor deze groep verwijst de Europese Pijler bij 
de toelichting van het toepassingsgebied naar het recht op langdurige zorg in 
het HGEU dat voor ouderen het recht op een leven in menselijke waardigheid 
neerlegt.60

Volgens het werkdocument gaat dit recht op langdurige zorg in de Pijler verder 
dan wat de aanbeveling van de Commissie inzake actieve inclusie voorschrijft. 
Zo legt de Europese Pijler de nadruk op thuiszorg en gemeenschapsgerichte 
diensten. Op die manier kan immers worden verzekerd dat mensen met nood 
aan langdurige zorg thuis en binnen de eigen gemeenschap kunnen worden 
opgevangen. Pas als laatste stap moet gebruik worden gemaakt van institutionele 
zorg. Ook voor het recht op langdurige zorg, merken we een verschil op 
in de eerste versie bij de Europese Pijler (maart 2016) en de landspecifieke 
aanbevelingen, ten opzichte van de huidige versie van de Europese Pijler. 

(58)  Zie bijvoorbeeld: Landspecifieke aanbevelingen 2016 voor Bulgarije, Cyprus, Ierland, 
Letland, Litouwen, Oostenrijk, Portugal, Slovakije en Slovenië; Landspecifieke aanbevelingen 2014 
voor Luxemburg, Nederland en Oostenrijk; Landspecifieke aanbevelingen 2013 voor Estland, 
Malta en Tsjechië.
(59)  Landspecifieke aanbevelingen 2017 voor Letland, Litouwen en Tsjechië.
(60)  Art. 25 HGEU: “De Unie erkent en eerbiedigt het recht van ouderen, een waardig en zelfstandig 
leven te leiden en aan het maatschappelijk en cultureel leven deel te nemen”.
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Zo koppelt de huidige Europese Pijler de financiële houdbaarheid van 
langdurige zorg niet expliciet aan het recht op toegang hiertoe.61 Zoals eerder 
naar verwezen, sluit dit evenwel niet uit dat zowel de Unie als de lidstaten de 
budgettaire regels inzake het Europees Semester dienen te respecteren. Deze 
overwegingen komen ook terug in de landspecifieke aanbevelingen van 2017.62

5. SOCIAAL SCOREBORD OP BASIS VAN DE EUROPESE PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN EN 

HET EUROPEES SEMESTER

Samen met de Europese Pijler ontwikkelde de Commissie een sociaal scorebord63 
op basis van de rechten in de Europese Pijler. Dit scorebord van indicatoren 
biedt de mogelijkheid om het werkgelegenheidsbeleid en het sociaal beleid van 
de deelnemende lidstaten van nabij te monitoren. Het sociaal scorebord is nauw 
verwant met de idee van benchmarking waarbij de voortgang in de coördinatie 
van het economische beleid wordt gemeten en besproken in de Raad.64 Ook 
sociale overwegingen worden nu duidelijker gestroomlijnd in de Comités van 
de Raad, en deze bevindingen zullen dus worden meegenomen in het Europees 
Semester.65 Zoals voorgesteld door de Commissie wordt het scorebord 
meegenomen in het Jaarlijks Gezamenlijk Verslag over de Werkgelegenheid, 
dat in de herfst wordt gepubliceerd samen met de Jaarlijkse Groeianalyse. Niet 
alle indicatoren moeten echter expliciet worden meegenomen. Zo maakt de 
Pijler een onderscheid tussen hoofdindicatoren en secundaire indicatoren. 
Deze laatste komen maar aan bod wanneer deze mogelijks relevant zouden zijn 
voor het Jaarlijks Verslag. Waarom dit onderscheid wordt gemaakt tussen deze 
indicatoren verduidelijken de documenten bij de Pijler niet. In het Jaarlijks 

(61)  Zie bijvoorbeeld: Landspecifieke aanbevelingen 2014 voor Luxemburg en Oostenrijk; 
Landspecifieke aanbevelingen 2013 voor Estland, Malta en Tsjechië.
(62)  Landspecifieke aanbeveling 2017 voor Luxemburg.
(63)  Werkdocument van de diensten van de Commissie, het sociaal scorebord bij Mededeling van 
de Commissie aan het Europees parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s over de vaststelling van een Europese Pijler van Sociale Rechten, SWD 
(2017) 200 def., 26 april 2017. Zo werden op basis van de drie assen in de Pijler over 12 domeinen 
14 hoofdindicatoren vastgesteld.
(64)  Verslag van Jean-Claude Juncker in nauwe samenwerking met Donald Tusk, Jeroen 
Dijsselbloem, Mario Draghi en Martin Schulz, 5, beschikbaar online: http://www.consilium.
europa.eu/nl/policies/emu-report-2015/ (geraadpleegd op 4 mei 2017).
(65)  Mededeling van de Commissie aan het Europees parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de vaststelling van een Europese 
Pijler van Sociale Rechten, COM (2017) 250 def., pp. 10-11, 26 april 2017.
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Gezamenlijk Verslag van 2018, aangenomen eind 2017, zien we die opdeling 
tussen hoofdindicatoren en secundaire indicatoren ook duidelijk terugkomen. 
De nadruk in dit verslag lag bijgevolg voornamelijk op de hoofdindicatoren 
van het sociaal scorebord.66

Gelijkaardig aan de drie assen van de Europese Pijler, maakt het sociaal scorebord 
een onderscheid tussen drie domeinen. Deze stemmen nauw overeen met de 
drie assen in de Sociale Pijler, zo spreekt het sociaal scorebord van (1) gelijke 
kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, (2) dynamische arbeidsmarkten en 
billijke arbeidsomstandigheden en (3) overheidssteun/sociale bescherming en 
integratie. Ondanks de gelijkenissen in de bewoording kunnen we niet van een 
duidelijke een-op-eenrelatie spreken tussen de Europese Pijler en de indicatoren 
in het sociaal scorebord. Niet alle beginselen en rechten in de Pijler werden 
immers vertaald naar indicatoren. Hoofdindicatoren in sociale bescherming 
en inclusie zijn het effect van sociale overdrachten op armoedebestrijding, met 
uitzondering van pensioenen, het aantal kinderen jonger dan 3 jaar in formele 
kinderopvang en zelfgerapporteerde onvervulde behoefte aan medische zorg. 
Verder kunnen ook enkele van de indicatoren in de andere delen van het 
scorebord relevant zijn voor sociale bescherming en inclusie. Als voorbeeld 
gelden de indicatoren wat betreft de inkomensongelijkheid en het percentage 
mensen met risico op armoede of sociale uitsluiting.

Volgens de Commissie biedt dit scorebord een referentiekader om de sociale 
dimensie van het Europees Semester verder uit te diepen, in het bijzonder voor 
de eurozonelanden. De vraag is evenwel hoe dit scorebord en de beginselen 
en rechten in de Pijler zich verhouden met de reeds bestaande initiatieven om 
de sociale dimensie van het Europees Semester verder uit te diepen. Zo willen 
we erop wijzen dat doorheen de jaren het aantal maatregelen om verder vorm 
te geven aan de sociale dimensie gestaag is gestegen, maar dat het niet altijd 

(66)  Jaarlijks Gezamenlijk Verslag over de Werkgelegenheid, COM (2017) 674 def.
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even duidelijk is hoe deze zich in concreto verhouden tot elkaar.67 Bovendien 
kunnen we ons hier afvragen wat de impact zal zijn van de verschillende sociale 
indicatoren binnen de verschillende maatregelen van het Europees Semester 
en hoe deze ervoor zorgen dat sociale overwegingen beter worden gebalanceerd 
ten opzichte van economische en budgettaire overwegingen.

In het verleden werden reeds meermaals verschillende sociale indicatoren 
aangenomen, zowel in het Jaarlijks Gezamenlijk Verslag over de 
Werkgelegenheid voorafgaand aan de Jaarlijkse Groeianalyse als in de MIP. 
Het sociaal scorebord, zoals nu voorgesteld met de Europese Pijler van Sociale 
Rechten zal het (beperktere) scorebord van sleutelindicatoren inzake sociale 
bescherming en werk vervangen dat in het Jaarlijks Verslag werd gebruikt. Het 
sociaal scorebord komt dus niet expliciet terug in de Jaarlijkse Groeianalyse. 
Daarnaast moeten niet alle indicatoren verplicht worden meegenomen in 
het Jaarlijks Verslag, maar enkel de hoofdindicatoren. De andere indicatoren 
komen maar aan bod wanneer (mogelijks) relevant voor het rapport. Eveneens 
verduidelijkt het sociaal scorebord gehecht aan de Europese Pijler niet hoe 
deze indicatoren zich verhouden met de sociale indicatoren in de MIP of 
andere monitoringsmaatregelen. In de instrumenten aangenomen eind 2017, 
zoals de Jaarlijkse Groeianalyse van 2018, en het voorstel van de Commissie 
(december 2017) voor de verdere voltooiing van Europa’s Economische en 
Monetaire Unie, wordt de relatie tussen het scorebord, de Pijler en de andere 
indicatoren eveneens niet verder verduidelijkt.68

(67)  Zie zo: de Social Protection Performance Monitor (SPPM), de Employment Performance 
Monitor (EPM) en het scorebord Key Social Protection and Employment Indicators: voor meer 
informatie zie: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=en (geraadpleegd op 31 mei 
2017); zie voor de bijkomende sociale indicatoren en de hulpindicatoren in de MIP: Mededeling 
van de Commissie aan het Europees Parlement betreffende de versterking van de sociale dimensie 
van de EMU, COM(2013), 6290, 4-7, 2 oktober 2013; Mededeling van de Commissie inzake het 
toevoegen van sociale indicatoren aan het scoreboard van de MIP om beter overwegingen inzake 
het werkgelegenheid en het sociaal beleid in kaart te brengen, 4 september 2015; zie ook de Social 
Impact Assessment bij de financiële steunmaatregelen aan Griekenland: Persmededeling van de 
Commissie betreffende het driejarige programma voor ESM-stabiliteitssteun voor Griekenland, 20 
augustus 2015, beschikbaar online via: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5512_en.htm 
(geraadpleegd op 4 mei 2017).
(68)  Zie de Jaarlijkse Groeianalyse (2018), COM (2017), 690 def.; Mededeling van de Commissie, 
Verdere stappen naar voltooiing van Europa’s economische en monetaire unie: een routekaart, 
COM (2017), 821 def.
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Ten slotte, in vorige initiatieven werd meermaals benadrukt dat bijkomende 
sociale doelstellingen de focus van het Europees Semester en de economische 
monitoringsmaatregelen niet wijzigen. Dit was zo het geval bij de 
bijkomende sociale indiciatoren en het (niet-bindende) sociaal scorebord met 
hulpindicatoren toegevoegd aan de MIP.69 Deze indicatoren zijn er dan ook 
maar op gericht om economische ontwikkelingen beter in kaart te brengen, 
volgens de Commissie, zonder dat de focus van de MIP verandert.70 De 
vraag is of we ook het scorebord bij de Europese Pijler op die manier moeten 
opvatten: zo zou het sociaal scorebord een hulpmiddel kunnen bieden bij het 
identificeren van sociale ontwikkelingen, maar blijft de nadruk binnen het 
Europees Semester wel duidelijk liggen op de coördinatie van het economische 
en budgettaire beleid enerzijds en het werkgelegenheidsbeleid anderzijds. Noch 
de Europese Pijler, noch het werkdocument gaan hier voorlopig nader op in. 
Wel lezen we in het werkdocument dat bij de implementatie van de Pijler de 
begrotingsregels op Unieniveau moeten worden nageleefd. Dit lijkt de stelling 
te ondersteunen dat de Pijler en het sociaal scorebord in principe de focus van 
het Europees Semester (in principe) niet verregaand veranderen. Ondanks de 
verschillende initiatieven lijkt het sociaal beleid op die manier nog steeds eerder 
ten dienste te staan van het economische beleid en het werkgelegenheidsbeleid, 
zonder dat het als een daadwerkelijk onderdeel van het Europees Semester en 
de Europa 2020-strategie kan worden beschouwd. De vraag is dan ook of we 
het sociaal scorebord niet moeten opvatten als een zoveelste toevoeging aan 
het Europees Semester en de economische monitoringprocedure, zonder dat 
dit effectief de sociale dimensie van deze procedure diepgaand zal versterken.

6. CONCLUSIE

De Europese Pijler in zijn huidige vorm is nog een document in wording: zo 
werd de Pijler in november 2017 ondertekend door de Europese Commissie, 
de Raad en het Europees Parlement als een gezamenlijke verklaring. De steun 
van de verschillende Unie-instellingen zou de draagwijdte van de Pijler moeten 
vergroten. Juridisch afdwingbaar is de Pijler evenwel ook na de gezamenlijke 
afkondiging niet. Het succes van de Pijler hangt dus af van de verdere 
opvolging van dit instrument via nieuwe initiatieven zowel op het niveau 

(69)  Persmededeling Raad, 18 februari 2014, Council Conclusion on Alert Mechanism Report, 
beschikbaar online: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
ecofin/141057.pdf (geraadpleegd op 31 mei 2017).
(70)  Idem.
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van de Unie als dat van de lidstaten. Op die manier kan worden verzekerd 
dat dit instrument effectief een rol speelt in de Unierechtsorde, en het niet 
beperkt blijft tot een verklaring van enkele beginselen en rechten.71 Voorlopig 
blijft het evenwel afwachten in welke mate de Pijler als een springplank kan 
fungeren voor verdere samenwerking in het sociaal beleid. De initiatieven die 
gepaard gingen met de Europese Pijler, vormen hier een mooi startpunt. Deze 
voorstellen moeten echter wel nog uitmonden in concrete regelgeving. Een 
eerste stap naar concrete wetgeving werd gezet eind december 2017, met het 
voorstel van de Commissie voor een nieuwe richtlijn voor meer transparantie 
en voorspelbaarheid in de arbeidsvoorwaarden voor werknemers.72 Andere 
voorstellen, ook op het domein van het sociaal beleid, zouden nog moeten 
volgen in de bijkomende maanden.

Wat betreft de rol van de Europese Pijler, is het verder noodzakelijk dat de 
EU-instellingen verduidelijken op welke landen dit instrument net zal worden 
toegepast. De overwegingen bij de Pijler geven immers aan dat dit instrument 
in principe enkel geldt voor de eurozonelanden, maar eveneens kan worden 
toegepast op andere EU-lidstaten wanneer zij zich hiertoe wensen te verbinden. 
Een Europa van meerdere snelheden is niet nieuw, maar dit onderscheid blijft 
evenwel merkwaardig. Als verantwoording hiervoor verwijst de Commissie 
naar de noodzaak voor verdere samenwerking in het sociaal beleid voor de 
voltooiing van de EMU. Waar dit inderdaad een reden vormt om te streven 
naar verdere sociale convergentie binnen de EMU, lijkt het volgens ons niet 
noodzakelijk hier een onderscheid te maken tussen eurozonelanden en niet-
eurozonelanden. Dit geldt des te meer sinds Commissievoorzitter Juncker in 
zijn “Staat van de Unie” van 2017 voorstelde om op termijn van de euro de 
munteenheid van de hele Europese Unie te maken.73

Bovendien roept de Europese Pijler nog enkele bijkomende vragen op. Ten 
eerste biedt de Pijler geen informatie over de relatie met het HGEU. Zo 

(71)  Zie ook K. Lörcher en I. Schömann, The EU Pillar of Social Rights – Critical Legal Analysis 
and Proposals, ETUI report nr. 139, 5, beschikbaar online: https://www.etui.org/Publications2/
Reports/The-European-pillar-of-social-rights-critical-legal-analysis-and-proposals (geraadpleegd op 
31 mei 2017).
(72)  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over transparante en 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie, COM (2017) 797 def.
(73)  Staat van de Unie 2017, Commissievoorzitter Juncker, http://europa.eu/rapid/press-release_
SPEECH-17-3165_nl.htm (laatst geraadpleegd op 28 september 2017).
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spreekt de Pijler van een nieuwe impuls voor de sociale rechten op Unieniveau 
zonder toe te lichten hoe deze rechten zich verhouden tot de reeds bestaande 
sociale rechten in de Unierechtsorde. Deze rechten opnieuw, in een andere 
vorm en formulering bevestigen in een apart document, lijkt de stelling te 
onderschrijven dat de sociale rechten in het HGEU geen grote rol spelen in 
de Unie. Door de onduidelijkheid over de inhoud en afdwingbaarheid van de 
sociale rechten in het HGEU, heeft dit de rechtsleer immers al doen besluiten 
dat de rol van de sociale rechten in de EU eerder beperkt is.74

Ten tweede verwijst de Pijler verschillende malen naar de sociale rechten in 
het ESH, de minimumstandaarden in de IAO-Conventies en de instrumenten 
van de Raad van Europa. Zo worden de rechten van het ESH aangehaald als 
inspiratiebron en wordt benadrukt dat niets in de Pijler de goede werking van 
deze rechten in de weg staat. Ook roept de Pijler de lidstaten op om meer toe te 
zien op de naleving van deze internationale instrumenten, en voor wat het ESH 
betreft, wordt aan de lidstaten gevraagd eventuele reservaties bij de rechten in 
dit instrument te herzien. Deze verwijzing is merkwaardig, aangezien zowel 
de IAO-Conventies als het ESH traditioneel een eerder beperkte rol hebben 
gespeeld in de Unierechtsorde.75 In tegenstelling tot het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden 
(EVRM), zijn verwijzingen naar deze instrumenten in de rechtspraak van 
het Hof van Justitie en de Verdragen dan ook beperkter.76 Waar we nader 
kijken naar de invulling van de rechten in de Pijler, blijven verwijzingen 
naar de instrumenten in de Raad van Europa en de IAO-Conventies evenwel 
achterwege.

Ten derde wordt eerder beperkt toegelicht hoe en waarom de Commissie 
de Pijler heeft ingevuld op deze manier. Zo bevatten de Pijler, noch het 
werkdocument informatie over waarom net deze rechten deel uitmaken van 
de Pijler. Ook hun inhoud en hun toepassingsgebied wordt eerder beperkt 

(74)  Zie zo ook de bespreking van A. Kornezov, Social rights, the Charter and the ECHR – 
Caveats, Austerity and other Disasters, in F. Vandenbroecke, C. Barnard en G. De Baere (eds.), A 
European Social Union after the Crisis, Cambridge, Cambridge University press, 2017.
(75)  U. Khaliq, The EU and the European Social Charter: Never the Twain Shall Meet?, CYELS, 
178, 2013.
(76)  Zie voor enkele voorbeelden: Arrest van 11 december 2007, Viking, C-438/05, 
EU:C:2007:772, para. 43; Arrest van 18 december 2007, Laval un Partneri, C-341/05, 
EU:C:2007:809, para. 66.
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toegelicht. Wel valt op dat met de Pijler in zijn huidige vorm de link met het 
Europees Semester is afgezwakt. In de vorige versie, zoals voorgesteld in maart 
2016, vertoonde het toepassingsgebied van de verschillende rechten namelijk 
grote gelijkenissen met de landspecifieke aanbevelingen in het Europees 
Semester. Dit lijkt nu minder het geval te zijn, maar budgettaire overwegingen, 
alsook de noodzaak om de arbeidsmarktparticipatie te verhogen, blijven 
de sociale rechten in de Pijler wel in belangrijke mate vormgeven. Voorts 
benadrukt het werkdocument dat deze rechten de naleving van de budgettaire 
regels in het kader van het Europees Semester niet mogen ondermijnen.

Ten slotte, wat betreft de rol van het sociaal scorebord, vragen we ons af wat 
de impact van dit instrument zal zijn in de Unierechtsorde. Zo zijn er reeds 
verschillende sociale indicatoren aanwezig in het Europees Semester. De 
vraag is dan ook of dit nieuw sociaal scorebord een toegevoegde waarde heeft 
in het Semester. Ook is de impact van de verschillende sociale indicatoren 
in andere initiatieven tot op heden eerder beperkt gebleven. Ondanks de 
verschillende initiatieven, lijkt de coördinatie van het sociaal beleid dus 
nog steeds voornamelijk ten dienste te staan van de coördinatie van het 
economische beleid en het werkgelegenheidsbeleid. Tot op heden bestaat er 
ook nog heel wat onduidelijkheid hoe de verschillende sociale initiatieven 
zich verhouden tot elkaar en tot de economische en budgettaire vereisten die 
voortvloeien uit het economische monitoringproces. Voorlopig lijkt de Pijler 
dus geen daadwerkelijke verandering teweeg te brengen. Essentieel is hier de 
implementatie van de Pijler door de EU-lidstaten en de Commissie: of dit 
instrument kan leiden tot de “Triple Social A” waar Commissievoorzitter 
Juncker naar streeft, valt dus af te wachten.
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