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Geachte heer Leers, 

 

De vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor de JBZ-Raad en voor Justi-

tie hebben met belangstelling kennis genomen van uw brief van 15 april 2011 inzake het 

voorstel voor een richtlijn seizoenarbeid1 waarin u ingaat op een eerdere brief die de com-

missies samen met de algemene commissie voor Immigratie en Asiel van de Tweede Kamer op 

22 februari 2011 aan u hebben gestuurd. De commissies waarderen het dat uw inzet ertoe heeft 

geleid dat het voorstel op vier van de vijf punten in de door Nederland gewenste richting gaat. 

Niettemin roept de brief bij de commissies nog een aantal vragen op. 

 

De commissies hebben er in hun brief van 22 februari op aangedrongen dat u de door beide 

Kamers aangevoerde subsidiariteits- en proportionaliteitsbezwaren overneemt en verdedigt. 

Hoewel uw brief van 15 april wel ingaat op de proportionaliteitbezwaren - namelijk daar waar 

het de maximale duur van het verblijf voor seizoenarbeid betreft - bestaat voor de commissies 

nog onvoldoende duidelijkheid inzake uw inspanningen ten aanzien van het subsidiari-

teitsbeginsel. In hun brief aan de Europese instellingen van 14 oktober 2010 hebben de beide 

Kamers aangegeven dat het voorstel in strijd is met het beginsel van subsidiariteit, met andere 

woorden, dat de doelstellingen beter door de lidstaten zelf kunnen worden verwezenlijkt. De 

commissies vernemen graag via een uitvoeriger motivering op welke wijze u dit bezwaar van 

beide Kamers hebt verdedigd in de Raad. 

 

Uw brief vermeldt voorts dat Nederland tijdens de onderhandelingen de samenwerking zoekt 

met andere lidstaten. De commissies hadden in hun brief van 22 februari specifiek gewezen op 

de regeringen van het Verenigd Koninkrijk, Litouwen, Oostenrijk, Tsjechië en Polen. De 

commissies ontvangen daarom graag uitgebreidere informatie over de samenwerking met met 

name de regeringen van deze lidstaten. 

                                                
1 COM(2010)379. Zie tevens dossier E100039 op www.europapoort.nl  
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De commissies verzoeken u binnen drie weken na dagtekening van deze brief te reageren. 

 

Hoogachtend, mede namens de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de 

vaste commissie voor Justitie, 

 

 

M.J.M. Kox, 

Voorzitter van de vaste commissie voor de JBZ-Raad 

 

 


