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VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 22 april 2009
De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van
Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin1 heeft in haar vergadering
van dinsdag 7 april 2009 nogmaals gesproken over het Europese voorstel
voor een richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke
behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap,
leeftijd of seksuele geaardheid2 (COM(2008)426). Bij deze bespreking zijn
tevens betrokken de brief van de staatssecretaris voor Europese Zaken
van 10 december 2008 (Tweede Kamerstuk nr. 31 544, nr. 6) en de brief
van de vice-voorzitter van de Europese Commissie van 13 maart jl.
(Tweede Kamerstuk nr. 31 544, nr. 8).
Naar aanleiding daarvan heeft de commissie de staatssecretaris voor
Europese Zaken op 8 april 2009 een brief gestuurd. De staatssecretaris
heeft op 17 april 2009 gereageerd.
De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk
overleg.
De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin,
Hester Menninga
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BRIEF AAN DE STAATSSECRETARIS VOOR EUROPESE ZAKEN
Den Haag, 8 april 2009
In haar vergadering van dinsdag 7 april 2009 heeft de vaste commissie
voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en
Huis der Koningin nogmaals gesproken over het Europese voorstel voor
een richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (COM(2008)426; E080 071). Bij deze bespreking
zijn tevens betrokken uw brief van 10 december 2008 (Kamerstuknummer
31 544, nr. 6) en de brief van de vice-voorzitter van de Europese
Commissie van 13 maart jl. (Kamerstuknummer 31 544, nr. 8).
De commissie verzoekt de regering de definitieve versie van de richtlijn
waarover in de Raad besluitvorming moet plaatsvinden ruimschoots
voorafgaand aan de desbetreffende Raad aan de Kamer te doen toekomen
opdat nog de mogelijkheid van een (nader) overleg bestaat.
De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge
Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin
Drs. L. M. L. H. A. Hermans
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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR EUROPESE ZAKEN
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 17 april 2009
Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste
commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat/
Algemene Zaken en Huis der Koningin van 8 april 2009 met kenmerk
141911.08U inzake het Europese voorstel voor een richtlijn betreffende de
toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
(COM(2008)426; E080 071).
Tijdens de Raad Sociale Zaken en Werkgelegenheid van oktober 2008
vond een eerste oriënterend debat plaats over het richtlijnvoorstel. Op
2 april jl. heeft het Europees Parlement zijn advies uitgebracht (zie ook de
website van Prelex, http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=nl, voor
meer informatie over de belangrijkste fases van het besluitvormingsproces). Naar verwachting zal het onderwerp onder Zweeds voorzitterschap opnieuw worden geagendeerd. Het is op dit moment niet te voorzien hoe lang de behandeling in de Raad zal gaan duren.
Wanneer het richtlijnvoorstel in de besluitvormende fase komt, zal het
kabinet – zodra de betreffende stukken beschikbaar zijn – voorafgaande
aan de desbetreffende Raad de definitieve (concept)versie van bovengenoemde richtlijn aan u doen toekomen.
De staatssecretaris voor Europese Zaken,
Frans Timmermans
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