
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,
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Nr. 7 BRIEF VAN DE BRIEF VAN DE TIJDELIJKE GEMENGDE
COMMISSIE SUBSIDIARITEITSTOETS

Aan:
De voorzitter en leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
en Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal
De voorzitter en leden van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties en Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 december 2008

Bijgaand treft u aan de brief d.d. 10 december 2008 die de staatssecretaris
voor Europese Zaken, de heer Frans Timmermans, heeft gezonden aan de
voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer1. De brief is een reactie op de
brief van de voorzitters van beide Kamers der Staten-Generaal d.d.
9 oktober 20082 inzake de parlementaire subsidiariteitstoets van het
voorstel voor een Richtlijn van de Raad en het Europees Parlement
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van
personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of
seksuele geaardheid (COM(2008) 426)3.

De brief bevat de reactie van de Nederlandse regering op de vragen en
opmerkingen van beide Kamers. Het voorstel ligt nu ter besluitvorming
voor in de Raad. Mede gelet op het feit dat het voorstel reeds op 2 juli
2008 is gepubliceerd ligt het daarom voor de hand om in het vervolg van
het besluitvormingstraject desgewenst in overleg met de Nederlandse
regering te treden. Om die reden breng ik de brief graag onder uw
aandacht.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

De voorzitter van de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets,
J. J. van Dijk
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