
De Europese wetgeving met betrekking tot gezinsbeleid is ruim 

geformuleerd en geeft alleen sturing door het vastleggen van mini

mumnormen. De Europese Volkspartij (EVP) zou meer moeten 

doen om de combinatie van werk en zorg te stimuleren. Zij kan 

bijvoorbeeld een Europese richtlijn voor kinderopvang voorstellen 

en daarnaast flexibele werktijden-verlofregelingen stimuleren en 

experimenten zoals het telewerken bevorderen. 

E 
en half Jaar na het uitkomen 

van het gezin5rapport 'Dever· 

zwegen kcuzc van Nederland' 

van het Wctemchappelijk 

lmtituut voor het CDA staat het gezin 

nog <;teed<; in de schijn-

wcrpers. Ondanb de toc

nemende druk op het ge

zin, doordat man en vrouw 

vaak heiden werken. hlijft 

hct gezin de 'haven in een 

hartelozc wcreld', zoa]<; de 

Amcrikaar1sc urltuurtilo

sool C:hr. La.,ch hct gezin 

ooit noemdc Hct CDA 

hedt hct gezin weer op de 

politickc agenda gezct. 

de agenda, met name de combinatie van 

werk en gezin. Net als in Nederland i., 

er in Furopa ecn aantal hclcid.,terreincn 

dat invlocd heeft op het gczin. Dit zijn 

onder andere het gezondhcidszorg-

Hct CDA client als chri<,- l\1ickc Visscr-Scbuurnum 

hclcid, het werkgelegcn

hcidsbcleid, het sociale 

beleid en het ondcrwijsbe

lcid. Zo zijn er minimum

normen va<;tgelegd voor 

zwanger<,chaps- en ouder

schapwerlol en is er ecn 

Aanbcveling over Kinder

opvang. Daarnaast be.,taan 

er mrnimumnormcn voor 

de arbeidstijden van werk

ncmer5. Een Kadcrrichtlijn 

voor hct stimulercn van de 

tcn-democratische partij hierhij ook 

ccn voortrckkersrol tc vervullcn. Door 

hct rapport 'Nieuwc wegen, va<>tc waar

den' i., a! een hclangrijke '>tap gezet 

naar hct eigen maken van hct thema 

'gezin5hclcid' door het CDA. 

In Furopa staat, ondanks de grote cultu

rclc divcr<>iteit, het gezin ook hoog op 
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combinatie werk en gezin i., nog in be

raad. Naa<;t Europc<>c regelgeving die 

van invlocd i-, op hct gezin zijn er ook 

nog andere initiatieven Onder de 

Structuurtondsen worden de gelijke 

'' /)it <~rtJkel diwt <1/s ci111iordracht Poor de 

CDA-Kaderschoollcertjllltg 1996-1997 
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kan~cn van n1anncn en vrou\vcn gc""ti

mulcerd, hctgeen moet leidcn tot hetere 

mogelijkheden voor kinderopvang. [r 

he-,taat een ruropees observatorium 

voor famihehelcid, dat de ontwikkclin

gen van het familiehelcid in de 15 lid

-;taten volgt e11 analyseert. Daarnaast is 

er sinds 1')')-.1 een '!'ami lie en \'Verk'-nct

werk en sinds I<)<) I cen Netwcrk voor 

ki11Cicmpvang, dat onderzoek doet naar 

de comhinatie van hetaald werk en 

zorg 

Op het ecrste gczicht liJkt her dus dJt 

de Furopese Llnie veel onderneemt op 

her gehicd van hct familieheleid. 1\bar 

hcelt zij nu werkeli)k zoveel invloed op 

het lamilichelcid in de nationale lidstJ

ten~ Dit is toch hi) uitstek een terrein 

waarin de culturele identiteit van de 

lid<;taten ecn prominentc plaats in

neemtc Is ziJ acticl wetgevend hczig ol 

toch mccr codiliccrend en <;timulerend~ 

Voor het C:DA dat zich al-; lamilieparti) 

protilcert i-; het hclangrijk om de rol 

Vall de rurope<,e LJnie in te schattell. 

Hct C:[)A zal h1crop moeten 1mpelen 

en hinncn de EVI' ziJn <;tem moeten 

doen klinken. 

Um tc hepalcn hoeveel invloed de 

Europese llnie hedt op het nationalc 

familiehelcid worden drie terre111en 

nadc1· he<;tudecrd, wa<Jrop de Europcsc 

Llnie hevoegdheden hcelt. Terreinen al-; 

de opvocding van kindcren en fiscale 

en I inanui.._;jc nlZiatrcgclcn \Vordcn a an 

de lidstaten overgelatetl, omdat hierhij 

het suhsidiariteitsheginscl geldt. De te 

he<;tuderen tnrcincn ZIJ!l de Oudcr

schapwcrlofrichtli)ll, de AdJeidstiJden

,·ichtlijn en de Aanheveling Kinder

opvang. ,\let name wordt gekeken naar 

de invloed htervan in Nederland en in 

Duihbnd. LlitcindeliJk wordt tngcgaan 

op de rol van her CDA en de EVI' hij 

het Fumpcse familiehelcid 

Kinderopvang 
In maart I '!92 heeft de Ritad VJ!l ,\ linis

ters een Aanheveling over Kinder

opvang aangcnomen. 1 Het doe I van de 

aanheveling is om de lidstaten aan te 

moedigen initiatieven te lanceren die 

mannen cn vrouwen in staat stellcn hun 

heroeps- en zorgtaken te unnhineren 

In de aanheveling wordt een aantal cri

tcriZI gcgcvcn \VatJrZIJ!l de kindcrop

vangvoorzicningcn zoudcn 111octcn 

voldocn. Het moet voor oudcrs hetaal

haar en hetrouwha<Jr zijn en ook toe

gankeliJk voor kinderen met specitieke 

problcmcn en gcogrzdi'-lch gc<..,prcid 

Daarnaast is llcxihtiJteit nodig en goede 

training van de wcrkncmcr-.. l_)c aan

heveling wiJsl crop dat het de verant

woordelijkheid is van respectieveliJk 

landelijke. regionalc en loblc ovcrhc

dcn, <.,ocialc ptlrtncr') en andere orgJni

<.,atic<.., on1 llltlJtrcgckn tc ncn1cn ter on

ckrstcuning van de comhinatie wcrk en 

gezin J)it -,Juit goed aan hij het CDA

uitgang~.,punt van gc...,preide vcrant

woordclijkheid en het suhsidianteih

princtpe. 

In hocvcrre heeft deze aanheveling h!J

gcdragen aan cen beterc kindcropvang 

in de Furopese Llnie en in Nederland 

en Uuitsland in her hi)zondn' In ecrste 

imtantie heelt een aanhcvcling van de 

Raad van ,\lini<;ters geen htndcncle 

rechhkracht in de lid<;taten I let here

kent echtcr wei dat aile nationalc mi

ni<,ter-; die zich met lamdiczaken hczig

houden zich achtcr dezc aanheveling 

hehhcn gesteld 

Kinderopvang in Duitsland 
Wat hetrdt Duit-,land is er ecn groot 

verschil tu<;<;en voormalig Omt

Duihland en West-Duitsland. In I ')'Ji 

waren er in We<;t-Duitsland 2,7% door 

de overheid gdinancicrde kindcrop

vangplaat'icn voor 0- i-_jorigen in verge-

( IJV Ill 'I~ 



li)king met 5h.4'X, in Omt-[)uit,land ' 

In 1'!'!2 werd de wet voor hulp aan 

zwongcrc vrouwcn en lzunilic"' door hct 

I )uit...,c parlcn1cnt oangcnon1cn. FCn van 

de doel,tellrngen van de wet i' om de 

kinderopvang te verhetcrcn. Hiertoc 

worden in klcuter,cholcn voor kinde

ren vanal dr·ie jaar voornamelijk hall

daag-.c it~cilitcitcn aangchodcn en de 

hc...,toandc grocpcn vcrgroot. l)it vcr

,lcchtert de kwaliteit van de kinderop

vang. De kmten van deze klcutcr<,cho

lcn worden gedccld door de lcderalc 

'taat, de lokalc autoritcitcn en de ou

der' I kze kmten zqn echter vee I ho

gcr voor de oudcr~ o1ndat zc o~ gccn 

ovcrheid.,.,uh,idie krijgen ot afhankelijk 

zijn van de loblc autoritcitcn. llit deze 

gegevcn' hli)kt cbt Dumland zich niet 

vccl he-cit aangetrokken van de aanhc

veling van de Raad van .'-.1rnr,tcr' Len 

mogelijke reden i' de ideologic van het 

/ulltuur moedcr,chap eire qcrk vcr,preid 

i' in We<,t-l)uit,land en waarde hecht 

aan de /ulltiurr aanwezighcid van moe

dcr, h11 hurl krndcren.' lkze comcrva

tieve ideologic i' onder de chn,tcn-de

mocrJti'>chc rcgcringcn onaangcta...,t 

gehlcven. In ( )mt-Duit,land waar men 

ti1dem hct communi,me weinig waarde 

aan deze ideologre hechtte i' men na de 

hcrcntging ntct tcruggckccrd naar de 

trJditionclc denkpatrorlen. l'olitici bad

den dit wei verwacht. Dit zou er op 

kunnen wi1zcn dat ecn hcpaald over

heid,lwlcid hlijvend invlocd uitocknt 

op de vcrdeling van wcrk en zorg in het 

gczin 

Kinderopvang in Nederland 
In Nederland i' cr wei wat vcrheterd 

..,inch hct hcgin van de jarcn ncgcntig, 

n1oar cr hc...,toat nog .... reed-. ccn groot tc

kort aJrl kinderopvangplaahcn. In I '!'JO 

"'"' cr voor H'){, van de kinderen tu.,.,en 

nul en drie Jaar door de ovcrheid geli-

( [)\' 1(1 1!7 

nancicrde kindcropvang. I )it i' ecn 'tuk 

hoger dan in iWe,t-IDurt,land maar 

veel lager dan in Scandrnavi,che Ianden 

ol Belgic en hankriJk' Vanat I januari 

I 'J'J6 " de kinderopvang gedecentrali

'ecrd, net al' 111 Duihland. Hierhij zip1 

gccn -,rrcelgctallcn gcnocn1d voor vcr

clcre uithrciding van de kinderopvang

plaahen. De kmten worden gedeeld 

door overhcid, werkgevcr' en ouder' ' 

Toch zijn deze te hoog en hli)kt er he

hodte te zijn aan mecr gcsub,idieerdc 

opvang voor vooral de lagere inko

memgroepen. In 2000 zullcn kinder

opvangbcilitciten moeten voldoen Jan 

door de overheid gelormulcerde en 

gccontrolccrde kwaliteihei,cn. Werk

gcvcr<.., <..,choppcn htcr tcgcnaan, want 

zij willcn een zo goedkoop mogeli1ke 

opvong. Tot nu toe i..., er nog gcen echte 

landelijk gcr-cgulccrde controlc op kin

dcropvang De Cemeemchappelijke 

Cczondheid,diemt I CCI) I controlcnt 

\vel op vcilighcid en hygiCne, n1aar van 

pedJgogi,chc controlc i' gcen 'prake 

I )c overheid,maatregel voor 20(1() ,lurt 

aJn hiJ de aanheveling van de Raad van 

.'-.1ini<,lcr<, om te zorgen voor kwalitatic! 

goede en voldoende krnderopvang 

Maar ol de JJnhcveling de aanlcidrng 

hcclt gegcvcn voor vcrhctering van de 

kinderopvang in Nederland i' zecr de 

vraag 

Er is een rol voor 

)> 

r 

r 
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Om werkelijk een heterc kin

deropvang in aile hrrope<,e het CDA en de EVP 
lid<,taten te rcali,eren " he

tcrc Lurope-.;c wctgcvi ng 

noodzakei!Jk I -let CDA zou 

in LVI'-vcrhand initiatreven 

moeten nemen, zodat con

crete wctgcving \vordt va-..t

weggelegd om op 

Europees niveau 

familiebeleid te 

ontwikkelen . 
ge<,teld De LVI' zegt in haar 

lla'i'programma 'Furopa 2000: eenheid 

in verscheidenheid' dat men hetde ou-

ders de mogeliJkheid moet hieclen om 
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/11 2000 zulln1 kinderopucmgfaciliteitw moetw uoldoen am1 door de oucrheid 
gcformulcerde e11 gecontroleerde kwaliteitseisen. (foto Alirkr Schl£11111111: 

hun gczin-.levcn met hun werk en '>O

ciale activiteiten te combineren. 

Hiertoe moet voor iedereen toeganke

lijke en betaalbare kinderopvang wor

den gecreeerd(• Hiervoor hocven geen 

nauw OJW,chreven regels te worden 

va'>lgelegd, want naa<;t de overheid 

draagt het individu ook verantwoorde

lijkhcid. De overheid moet randvoor

waarden crecren. In de Europese Unic 

(EU! zouden de <,ocialc partner'> ccn 

kinderopvangrichtliJn kunnen heplei

ten. Het is van helang dat het maat

schappelijk middenveld, de direct he

trokkcnen, hierover onderhandelt. 

1\laar als zij niet tot overeenstcmmiT1g 

komen moct de Europcse overheid haar 

verantwoordelijkheid nemen. 

Ouderschapsverlof 
In juni I'J96 heeft de Raad een richtlijn 

over ouder'>chapsverlof aangenomen. 

l)cze richtlijn is een gevolg van onder

handelingen tuS'>en de Europese vak

hondsorganisatic EVV en de werkge

ver-,organisaties UNICE en Cll~l'. die 

in december 1995 tot een raamovcreen

komst inzake ouderschapwerlol lcidde 

en door de luropese CommiS'>ie in een 

richtlijn i'> va'>tgelcgcL Volgens de richt

lijn hehhcn heide ouder-, recht op mini

maal dric maanden vcrlof na de ge

boorte of adoptie van ecn kind tot cen 

lceltijd van maximaal acht jaar Het 

recht op ouder-,chapsvcrlol is niet over

draaghaar op de andere oudcr. 1\:aast 

het vcrlol voor kinderen hehhcn wcr

kendcn het rccht op verlol op grond 

van overmacht in verhand met onvoor

zienc gezin'>omstandigheden. De lid

staten en/of de sociale partners mogen 

de voorwaardcn voor ouderschapsver

lof va.,tleggen zolang aan de minimum

ei-,en wordt voldaan. Ove1· de hctaling 

van werkcnden die met vcrlol zijn 

wordt niet ge-,proken in de richtlijn; 

De richtlijn moet binnen twee jaar in 

de nationale wetgeving van de lidstaten 

worden omgezet. 

In Duitsland hchhen werkenden maxi

maal een verlol van 36 maanden tot het 

CllV Ill •1; 



k1nd dric JJJr" i)lt verlot "gczin<,ge

honden wat wil zcggcn dat heidc nu

der'> een gedeeld rccht op vcrlot hch

hen Het percentage van het inko111en 

dJt wordt doorhetaald i'> inkomen'>ge

hondcn. Het i-, 111ogeliik om het verlot 

gc'>prcid op te nemen, mJJr vcrlol op

nemcn door in decltijd tc gaJn wcrken 

kJn uit-,luitend met We'>le111ming VJn 

de wcrkgever. 

In NederiJnd hedt men recht op ze-. 

mJJnden onhetJJid deeltqdverlol tot 

een lcelti)d van vier jJJr. Men moet mi

nl111aal twllltig uur hlijven wcrkcn. Doe I 

hiervJn i-, ouder<, JJn te moedigen he

roep'>- en zorgtJken te combineren, 

zonder de Jrbeid'>111Jrkt te verlaten. Dit 

verlol geldt op ind1viduelc ha-,i<> WJJr

door nuder'> een n1et-overdraaghaJr en 

exclu'>iel recht op vcrlol krijgen. Een 

ge'>prcid verlol "' 1n NederiJnd n1et 

111ogelijk ·' In januJri 1997 heelt een 

meerderheid van de Tweede Kamer 

z1ch u1tgc-.;prokcn voor ecn vcrruiming 

van de lccttijd vJn het kind tot Jcht 

jaar. Ook wordt het mogelijk om dric 

maJnden voltijd vcrlot te nemen. Dit 

-,luit aan hij het minimum van drie 

maanden dJt in de Luropc'>e richtlijn 

wordt voorge'>chreven. Memen die 

minder chn twintig uur per week wer

ken komen ook in JJnmerking voor de 

vcri<>lrcgcling 

llit de vergelqking tu<,<,en NederiJnd 

en I )umland bn men concluderen dat 

Nederland hJJr wetgeving al voor een 

deel heelt aangepJ'>l aan de Europe<,e 

richtlipl Duit'>bnd voldeed al JJn de 

minimumei-,en vJn de Luropc<,e ncht

lipl voor oudcr.,chJpwerlol. In Duits

land i-, het ouder'ichJpwerlol veel Ian

ger maar ook mecr gcricht op het 

thui'ihliJven van de 111oeder, terwijl in 

Nederland de comhinatie werk en zorg 

door dceltijdwerk veel 111eer wordt ge

'>limulcerd. Het moet echter wei de 

( llV Ill 'l~ 

vrije keuze van de oudcr<, zip1 of ze vol

tijd verlot willen ol in deeltijd willen 

gJJn werken. Daarnaa<,t zou het goed 

zijn al-, in Duit-,IJnd het ouder<,chap<,

verlol net als in NederiJnd op individu

elc bJ<;i<; geldt. 

Nederland en Duit-,IJnd voldoen he1de 

met aJn de ei'i 0111 te voorzien in vcrlot 

hi) caiJ111iteiten. Beide IJndcn zullen 

toch iet<, aan dit hiJJl 111oeten doen. 

Het is goed 0111 dit <,amen met de <,o

ciale partner'i op te lm<;en. Hct CDA 

en de CDLJiCSLI die de -,olidariteit tu<,

<;en de men<,en willen hevorderen moe

ten hierhij in Nederland en Duit-,land 

het voortouw nemen. Hct idee vJn C:.l 

Klop van hct Weten-.chappelijk lnsti

tuut voor het C:DA om Jllc verlofrege

lingen overhoord te zettcn en allc111aal 

in deeltijd te gaan werkcn hinnen een 

zc-,daagse werkweek lijkt JJntrekkelijk 

tvbar we zullcn om in Nederland in 

eer<,te imtantie moeten houdcn aJn de 

Europe<;e ouder'ichapwerlol-richtlij n. 

AI., het CDA in Nederland de verlol

rcgelingen wil aanpakken zal ze in 

Luropa moetcn heginnen. 

Arbeidstijdenrichtlijn 
De intentie van de Europe'>c C:ommis

sie om een voor<,tcl voor een arbeid<;ti)

denrichtlijn tc maken wa<, om werken

den in de [urope<>c l1111e hun recht op 

wekelijksc nl'ittijd en ecn jaarlirbe 

vakantic met hehoud van loon te garan

deren" Daarnaa'it wa<, hct belangnjk 

om werknemer'i te be'ichermen tegen 

exlreem lange werktijden. Zo wcrd op 

2.'l november 19')3 de richtlijn be

trellcnde de arheid<;tijd door de Raad 

aJngenomen. 1" De richtlijn legt mini

mumregels va<,t voor rustperiodes en 

nachtwcrkzaamheden, cen jaJrlijb ver

lof van minimaal vier wcken en ecn 

maximum werkweek van 4S uur. De 
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richtlijn geldt voor zowel de ruhlieke 

al, de private <,ector, met uitzonderin

gen voor de tramp<nt<,ector, werk op 

zee en dokter' in opleiding Sind' eind 

I 'J'J(, had de richtlip1 door de lid<,taten 

in praktijk gehracht moeten worden. 

richtlijn de vcnvijzing naar de zoncbg 

in andere hewoordingen opnieuw in te 

VOlTCll. 

Bi1 deze richtlipl hlijkt de Fumpe<,e 

Llnie niet veel 111vloed uil te odenen op 

het gezin,helcid va11 de lid<,taten ZiJ 

laat het vrij om de zondag 

Het zou in het 
Deze richtliJn i' van he

lang voor de comhinatie 

van werk en zorg, omdat 

zc n1ininlLHllnorn1cn va~t

lcgt voor werktijden Deze 

lllillilllUillllOflllCJ1 zijn Ill 

Duihland en in Nederland 

in nationalc arheid,tijden

wctgcvingcn VJ<..,tgclcgd. 

Croot-llrittannic, daaren

tegen, hedt de richtl1jn hij 

het f loi van ]u<,titie aange

vochtcn, omcbt ze vond 

kader van de 

aldan niet a], ru,tdag in te 

vocren l·let zou zinvol 

zqn in het bder van een 

c h ri<,ten-denH lL rati<,che 

gezimpolitiek de zondag 

h1ropce<, a], ru<,tdag te rc

gelcn Op dit moment i' 

de zondag in de mee<,te 

Furope<,e bnden nog 

<,teed, een ru<,tdag Niet 

aileen vanu1t rcligicu-, 

maor ook vanuit gczin<..,-

christen-

democratische 

gezinspolitiek 

zinvol zijn de 

zondag Europees als 

rustdag te regelen. 

dat een 4il-urige werkweek en ecn vriJe 

zondag n1ct hijdroeg aan hetere ar

lxld.,om<,tandigheden van de werkne

mcr' Dit kon net zo goed cen andere 

VriJe dag ZIJ!l. Het Hoi van ]u<,tltie 

heeit vcrklaard dat de -IH urige werk

week verplicht " \'Vat hctrclt de zon

dag<,r·u,t geeit het Hoi hct Verenigd 

Kon1nkrijk geli1k en vcrzocht om de 

nietigverklaring van de bcpaling in 

kwe<,tie 11 l)it hetekent dat het hc,luit 

ol de zondag in de wekelijk'e ru<,tpe

riode moet worden opgenomen nu vol

lcdig in handen van de lid.,taten ligt 

!\]., reactie heel t het h1ropee<, 

Parlcn1cnt ccn rc<..,o]utic hicrovcr Zlangc

nomen. 1' I lierrn worden de lid<,tatell en 

de <,ocialc partner' verzocht om "reke

ning te houden met de traditic<, en de 

culturele. <,ocialc, religieuze en iamilialc 

hehodten van hun burger,, en het <,pe

cialc karakter van de zondag a], nr<,tdag 

te crkcnnen, daar gewoonlijk aile ge

zin,lcden op deze dag vrij ziJn" 1-.r zijn 

ook voorqellcn gedaan door de FVI' 

om hij wijziging van de arheid,tqden-

oogpunt i'-l ccn vzht ru-.t

punt 111 de week e<,<,entleel Het i' \\T

zenlijk dat het gezin tijd vindt voor 

elkaar en voor andere zake11 dan produ

ceren en con<,umeren aileen 

Conclusie 
Kan men uit voorgaande voorheelden 

concludcren dat de Furope<,e Llnie ac

tiei wetgevend hezig "met het1-ckking 

tot gezinshelcid~ De Furope<,e Llnie 

lcgt indcrdaad wctgcving vo-.t die di

rect van invloed i' or het werken en de 

zorg voor ccn gczin. f)czc \Vctgcving i-. 

echter ruim gel<nmulccrd en geclt ai

leen <,turing door het va,tlcggen van 

llllnlmumnormcn. De concrete invul

ling wordt ovcrgelaten aa11 de lid<,taten 

en de <,ociale partner<,. I kt i' mecr een 

<,<Jort gemiddelde van water in de lid

<.,lJtcn ol aan wctgcv1ng bc..,taat dan cbt 

de h1rope<,e Llnie zeit met 111euwe 1111-

tiatieven komt 

De LVI' zou mecr kunnen doen om de 

comh1natie van werk en zorg hinncn de 

E:urope'e llnie te <,timuleren Het hlijkt 

C llV 111 'J7 



d~t ouder,chapwerlof voor~l door 

moedcr'> wordt opgenomen en d~t va

der'> vaak de JulliiiiiC h~an houden Ue 

Furope<,e Llnie bn ertoc hiidragcn om 

te zo,-gen voor mccr <,olidaritcit tu<,<,cn 

de '>ck,cn en prohcren de mcntalrteit 

ten aonzicn van de rol van n1anncn en 

vrouwen te vcranderen 1
' I let C:l )A zal 

zip1 Ncdcrlaml'>c crvaring mocten uit

d,-~gen h1nnen de LVI' In Uuit'>land 

overheer'>t het con'>c-rvat"me ( )nd~nk, 

de hctere vcrlolrcgelingen, '>llmulcren 

zc mZtnncn 111ct 0111 mccr zorgtakcn op 

z1ch te nemen. Het l)uit'>e t\lini'>lerie 

voor 1-amrllezakcn lqkt zich met n~mc 

op de· vrouwcn hinnen het gczin tc 

richten en de nwcderrol tc onckr'>li'C

pcn. Hct ll111li'>lerlc zou ccn voorhceld 

kunncn ncn1cn aan voormalig ()o...,t-

1 )uit,land w~ar het vroegcrc ovcrhcid'>

hclc!d tot vcrdc1-c entanupatic hcclt 

hi jgcdrJgcn. 

l)c lVI' bn ee11 l:uropc'>e richtlipl 

voor kindcropvang voor<,tcllcn en daar

n~~'>l llcxlhelc werkllidcn-vcrlolregelin

gen '>limulcrcn en cxpcrimcntcn zoal'> 

hct telcwcrkcn hevordcren. De mogc

litkheid hc<,ta~t om dit ~an de Europc<,c 

<,oci~lc partner'> over te Iaten, zo~J, hii 

de oudcT'>Lh~pwerlolrichtiiJil " gc

heurd e11 Ill\ ook geheurt hit ee11 over

ec11kom<,t over />rlfliii11C wcrk. 

Er i'> ecn rol voor het ( DA en de LVI' 
\vcggclcgd om op Furopcc.., nlvcau ccn 

lamiliehelcid te ontw,kkclcn. Hct i'> hc

langritk dat Luropa ce11 <,ocialcr gczicht 

kriJgt Sociaal en ecotwm"ch hclcid 

moet clkaar vcr'>lcrkcn en zo een '>tJ

hicl lcelmil1eu crecrcn voor de gczm

nen 111 Furopa. In het huidigc Luropa 

wa~r ecn mcerdcrhcid van <,ociali,ti'>chc 

rcgcnngcn oan de 1nacht i..., n1octcn 

chri'>tcn-dcnwcraten zich mcdc ondcr

'>chcidcn door nadruk te lcggcn op de 
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wa~rde van de lamilie. Europ~ hc'>t<:~at 

niet in de cer'>tc plaah Lilt individucn 

lllZiiJr uit gczinncn waarin n1cn 111 rclatic 

tot clb<:~r lcclt. In dezc klcine verhan

den kunnc11 mcmcn zich ontplooien en 

gchorgcn voclcn. 
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