
PA\722316NL.doc PE405.964v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie interne markt en consumentenbescherming

2008/2035(INI)

5.5.2008

ONTWERPADVIES
van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake krachtiger bestrijding van zwartwerk
(2008/2035(INI))

Rapporteur voor advies: Benoît Hamon



PE405.964v01-00 2/3 PA\722316NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\722316NL.doc 3/3 PE405.964v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. stelt vast dat het vrij verkeer van werknemers op de interne markt tot een groter aantal 
gevallen van zwartwerk leidt en meent dat daarmee zowel de werknemers, de openbare 
financiën als de interne markt schade lijden;

2. vraagt de lidstaten met aandrang om zo spoedig mogelijk van de overgangsbepalingen af 
te zien die de mobiliteit van werknemers uit de nieuwe lidstaten beperken, vooral omdat 
ze zwartwerk bevorderen;

3. vraagt de Europese Commissie om richtlijn 96/71/EG van 16 december 1996 van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verrichten van diensten1 te herzien, vooral om de administratieve 
samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen de nationale overheden 
(arbeidsinspectie, belastingsdiensten, sociale verzekeringsinstellingen) te verbeteren, om 
daarmee zwartwerk te voorkomen en tegen te gaan;

4. vraagt de Europese Commissie om na te gaan hoe de regelingen die door richtlijn 
2006/123/EG van 12 december 2006 van het Europees parlement en de Raad betreffende 
de diensten op de interne markt2 ingevoerd zijn, ook het enig aanspreekpunt, dienstig 
kunnen zijn in de strijd tegen zwartwerk;

5. benadrukt dat de omvang van het zwartwerk in onderaannemingsketens sterk verminderd 
zou kunnen worden door de opdrachtgevers en bouwheren grotere verantwoordelijkheid te 
geven.

                                               
1 PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1.
2 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36.
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