
31 544 Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een
Richtlijn van de Raad betreffende de toepassing
van het beginsel van gelijke behandeling van
personen ongeacht godsdienst of overtuiging,
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
(COM(2008) 426)

C BRIEF AAN DE VOORZITTER VAN DE TIJDELIJKE GEMENGDE
COMMISSIE SUBSIDIARITEITSTOETS

Den Haag, 25 september 2008

In uw brief d.d. 23 juli 20081 verzocht u de vaste Eerste Kamercommissie
voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en
Huis der Koningin aan de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiari-
teitstoets een gemotiveerd advies te geven inzake het voorstel van de
Europese Commissie voor een richtlijn betreffende gelijke behandeling
van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of
seksuele geaardheid op andere terreinen dan arbeid (COM(2008)426)2.

De commissie heeft op 9 en 23 september gesproken over het richtlijn-
voorstel alsmede over de ontvangen reacties van derden. Ten aanzien van
de rechtsgrondslag van onderhavig richtlijnvoorstel oordeelt de
commissie positief. De Europese Commissie is bevoegd op basis van
artikel 13, lid 1 van het EG-verdrag het voorstel te presenteren.

Wat betreft de subsidiariteit is de commissie mede op basis van de
ontvangen reacties van oordeel dat dit richtlijnvoorstel op verschillende
wijze benaderd kan worden, waarbij binnen de commissie uiteenlopend
gedacht wordt over de vraag of het Europese voorstel voldoet aan het
beginsel van subsidiariteit.

Door de werkgeversorganisatie en de regering zijn de nodige kantteke-
ningen geplaatst bij de uitwerking van het voorstel op uiteenlopende
beleidsterreinen. Vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de proportio-
naliteit van het voorstel. Het lijkt de commissie wenselijk de regering te
verzoeken om de specifieke gevolgen van dit voorstel op verschillende
beleidsterrein nauwkeurig in kaart te brengen, alvorens een (definitief)
oordeel te vellen. De commissie ziet dan ook uit naar het door de regering
in het BNC-fiche aangekondigde eigen impact assessment.

De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge
Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin,
L. M. L. H. A. Hermans
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