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Geachte heer Juncker, 

 

 

De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft het EU-voorstel betreffende de richtlijn inzake 

evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richt-

lijn 2010/18/EU van de Raad COM(2017)253 getoetst aan het beginsel van subsidiariteit.  

 

Met deze brief stel ik u in kennis van het oordeel van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.  

 

Een meerderheid1 van de Eerste Kamer is van oordeel dat het voorstel niet voldoet aan het be-

ginsel van subsidiariteit. De Kamer oordeelt dat 

 het voorstel geen grensoverschrijdend probleem of een onderwerp is dat alleen door 

middel van maatregelen op EU-niveau zou kunnen worden gerealiseerd. Het betreft ook 

geen grensoverschrijdend probleem of onderwerp dat niet door lidstaten opgelost zou 

kunnen worden. Het is daarnaast niet evident wat de meerwaarde is van een gelijkscha-

keling van regelgeving op het gebied van werk- en privébalans tussen de lidstaten, ge-

zien de werking van de interne markt; 

  het sociaal domein en daarbij het betreffende evenwicht tussen werk en privéleven een 

nationale aangelegenheid is. De werk- en privébalans is bij uitstek een zaak van indivi-

duele keuzes en zo nodig nationaal beleid, die voortvloeien uit specifieke nationale, so-

ciaal-culturele overwegingen, mede in het licht van het nationale beleidsinstrumentari-

um. 

 

Om bovengenoemde redenen komt de Eerste Kamer der Staten-Generaal tot het oordeel dat de 

Europese Commissie onvoldoende heeft aangetoond dat het voorstel voor deze richtlijn voldoet 

aan de beginselen van subsidiariteit. 

 

Identieke brieven zijn gezonden aan het Europees Parlement, de Raad en de Nederlandse rege-

ring. 

                                                
1 Te weten de fracties van VVD (13 zetels), PVV (9 zetels), SP (9 zetels), ...... De Eerste Kamer der Staten-
Generaal telt 75 zetels. 
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Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

 


