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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over doeltreffende arbeidsinspecties als middel om de arbeidsomstandigheden in Europa 
te verbeteren
(2013/2112(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name de preambule en de 
artikelen 3 en 6,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name de artikelen 
6, 9, 145, 151, 152, 153, 154, 156, 159 en 168,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name de artikelen 1, 
3, 27, 31, 32 en 33,

– gezien het Europees Sociaal Handvest van 3 mei 1996, met name deel I en deel II, artikel 
3,

– gezien de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 
de conventies en aanbevelingen van de IAO over arbeidsbeheer en arbeidsinspectie 
(Conventies nr. 81 en 129), die een internationale standaard zijn voor de waarborging van 
de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake arbeidsomstandigheden en bescherming 
van werknemers,

– gezien Conventie nr. 143 van de IAO inzake arbeidsmigranten (1975) en de aanvullende 
bepalingen van de IAO inzake arbeidsmigranten, die voorzien in alle noodzakelijke en 
gepaste maatregelen om een einde te maken aan clandestiene immigratie met als doel het 
zoeken naar arbeid en aan illegale tewerkstelling van migranten, tevens gezien de 
bepalingen waarin bestuursrechtelijke, civiele en strafrechtelijke sancties zijn vastgesteld 
ter zake van de illegale tewerkstelling van arbeidsmigranten,

– gezien de IAO-agenda voor fatsoenlijk werk,

– gezien de conventies en aanbevelingen van de IAO op het gebied van de gezondheid en 
veiligheid op het werk,

– gezien Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 
december 2008 betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de 
gezondheid en veiligheid op het werk1,

– gezien Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en 
de gezondheid van de werknemers op het werk (kaderrichtlijn)2 en de bijzondere 
richtlijnen hierover,

                                               
1 PB L 354 van 31.12.2008, blz. 70.
2 PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1.
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– gezien Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 
2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd1,

– gezien de resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de 
lidstaten, goedgekeurd in de Raad van 22 april 1999, betreffende een gedragscode ter 
verbetering van de samenwerking tussen de autoriteiten van de lidstaten bij de bestrijding 
van grensoverschrijdende uitkerings- en premiefraude in de sociale zekerheid en 
zwartwerk, en met betrekking tot de grensoverschrijdende terbeschikkingstelling van 
werknemers2,

– gezien Richtlijn 1999/85/EG van de Raad van 22 oktober 1999 tot wijziging van Richtlijn 
77/388/EEG wat de mogelijkheid betreft om bij wijze van experiment op 
arbeidsintensieve diensten een verlaagd btw-tarief toe te passen3,

– gezien Richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot 
vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van 
illegaal verblijvende onderdanen van derde landen4,

– gezien de mededeling van de Commissie van 24 oktober 2007, getiteld "Intensievere 
bestrijding van zwartwerk" (COM(2007)0628),

– gezien de mededeling van de Commissie van 24 oktober 2007 over de resultaten van de 
openbare raadpleging over het Groenboek van de Commissie "De modernisering van het 
arbeidsrecht met het oog op de uitdagingen van de 21e eeuw" (COM(2007)0627),

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld "EUROPA 2020 - Een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM (2010)2020) en de daarin 
vermelde hoofddoelstelling, namelijk verhoging van de arbeidsparticipatie in de Europese 
Unie tot 75% tegen het einde van dit decennium,

– gezien zijn resolutie van 15 december 2011 over de tussentijdse evaluatie van de Europese 
strategie 2007-2012 voor de gezondheid en veiligheid op het werk5,

– gezien zijn resolutie van 9 oktober 2008 over een intensievere bestrijding van zwart 
werk6,

– gezien zijn resolutie van 23 mei 2007 over bevordering van waardig werk voor iedereen7,

– gezien zijn resolutie van 11 juli 2007 over de modernisering van het arbeidsrecht met het 
oog op de uitdagingen van de 21e eeuw8,

– gezien zijn resolutie van 26 oktober 2006 over de toepassing van Richtlijn 96/71/EG 
                                               
1 PB L 299 van 18.11.2003, blz. 9.
2 PB C 125 van 6.5.1999, blz. 1.
3 PB L 277 van 28.10.1999, blz. 34.
4 PB L 168 van 30.6.2009, blz. 24. 
5 PB C 168 E van 14.6.2013, blz. 102.
6 PB C 9 E van 15.1.2010, blz. 1.
7 PB C 102 E van 24.4.2008, blz. 321.
8 PB C 175 E van 10.7.2008, blz. 401.
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betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers1,

– gezien zijn resolutie van 26 maart 2009 over maatschappelijk verantwoord ondernemen in 
het kader van internationale handelsovereenkomsten2,

– gezien de geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid (2008-2010) 
(COM(2007)0803),

– gezien de aanbeveling van de Raad van 22 december 1995 inzake de harmonisatie van de 
middelen ter bestrijding van illegale immigratie en illegale arbeid3,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 27 september 1996 inzake de bestrijding van 
illegale tewerkstelling van onderdanen van derde landen4,

– gezien het verslag van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden (EUROFOUND) over de bestrijding van zwartwerk in de 
Europese Unie,

– gezien de speciale Eurobarometer over zwartwerk,

– gezien de studie over samenwerking binnen een Europees netwerk tegen zwartwerk 
("ICENUW - Implementing Cooperation in a European Network against undeclared 
work"),

– gezien de studie over de convergentie van de inspectiediensten met het oog op een 
handhavingssysteem op Europees niveau ("CIBELES: Convergence of Inspectorates 
building a European Level Enforcement System"),

– gezien de studie over indirecte meetmethoden voor zwartwerk in de EU (2010),

– gezien de studie over de haalbaarheid van een Europees platform voor samenwerking 
tussen inspectiediensten en andere relevante controle- en handhavingsinstanties met het 
oog op de voorkoming en bestrijding van zwartwerk (2010, Regioplan), 

– gezien het arrest van het Europees Hof van Justitie van 19 december 2012 in zaak C-
577/10, Europese Commissie/Koninkrijk België,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0000/2013),

A. overwegende dat arbeidsinspecties een essentiële rol spelen bij de bescherming van de 
rechten van de werknemers, het voorkomen van wanpraktijken van werkgevers en het 
bevorderen van een eerlijke en sociale economische groei, doordat deze inspectie ertoe 
bijdragen dat daadwerkelijk lonen worden uitbetaald en sociale premies worden 

                                               
1 PB C 313 E van 20.12.2006, blz. 452.
2 PB C 117 E van 6.5.2010, blz. 176.
3 PB C 5 van 10.1.1996, blz. 1.
4 PB C 304 van 14.10.1996, blz. 1.
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afgedragen, zodat de belastinginkomsten en de ontvangsten van de 
socialezekerheidsstelsels toenemen;

B. overwegende dat zwartwerk een negatief effect op de economie van de lidstaten en de 
financiële draagkracht van het Europese sociale model heeft en de financiering en 
verdeling van uitkeringen en openbare voorzieningen ondergraaft;

C. overwegende dat een illegaal te werk gestelde werknemer te lijden heeft onder secundaire 
negatieve gevolgen, zoals het ontbreken van opleidingsmogelijkheden en de psychische 
druk dat betrokkene een ongeval heeft of gepakt wordt, hetgeen weer van invloed is op de 
productiviteit van het bedrijf en de economie als geheel;

D. overwegende dat zwartwerk verantwoordelijk is voor concurrentievervalsing op de interne 
markt, omdat zwartwerk een oneerlijke concurrentiepositie tegenover andere landen en 
ondernemingen tot gevolg heeft;

E. overwegende dat zwartwerk inmiddels 18,8% van het bbp van de EU-27 uitmaakt en in 
sommige landen zelfs meer dan 30% van het bbp;

I. Controlemaatregelen op nationaal niveau

Beginselen van een doeltreffende arbeidsinspectie

1. benadrukt dat het doorvoeren van arbeidsinspecties een overheidstaak is die – voor zover 
er geen gelijkwaardige instanties bestaan – alleen door onafhankelijke 
overheidsfunctionarissen mag worden uitgevoerd;

2. wijst erop dat alle categorieën werknemers die in loondienst of als zelfstandige werken, 
ongeacht hun rechtspositie, hun arbeidsverband of hun herkomst, onder de bevoegdheid 
van de nationale controle-instanties vallen en dezelfde bescherming moeten genieten;

3. is van mening dat arbeidsinspecties alleen doeltreffend kunnen worden uitgevoerd als de 
daarmee belaste instanties over voldoende financiële en personele middelen beschikken; 
spreekt er zijn bezorgdheid over uit dat de inspectiediensten in de lidstaten onderbezet 
zijn; verzoekt de lidstaten met klem hun stelsels voor arbeidsinspecties te versterken;

4. herinnert eraan dat alle lidstaten IAO-Conventie nr. 81 inzake arbeidsinspecties 
ondertekend en geratificeerd hebben; verzoekt de lidstaten derhalve de in deze conventie 
verankerde beginselen in acht te nemen;

5. verzoekt de lidstaten om, wanneer bij arbeidsinspecties misbruik wordt vastgesteld, de 
betrokken werknemers te beschermen en hen in de gelegenheid te stellen kosteloos 
verhaal te halen; wijst erop dat daartoe strekkende voorzieningen, bijvoorbeeld een recht 
voor het slachtoffer om rechtstreeks in rechte op te treden, of het recht om als groep een 
proces aan te spannen, de betrokken werknemers een doeltreffende bescherming bieden;

6. verzoekt de lidstaten het niet in acht nemen van arbeidsvoorwaarden strafbaar te stellen;
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7. wijst erop dat een elektronisch netwerk van alle betrokken sociale instanties, zoals de 
Belgische "Crossroads Bank for Social Security"1, en de daarmee gepaard gaande 
vergemakkelijking van de gegevensuitwisseling tussen alle betrokken instanties nuttig zijn 
om met het oog op nationale arbeidsinspecties snel aan de voor inspecties nodige 
gegevens te komen;

8. beklemtoont dat arbeidsinspecties ten aanzien van arbeidsmigranten uit de EU en derde 
landen tal van problemen opleveren, met name ten aanzien van rol en taakstelling van de 
nationale arbeidsinspecties; wijst erop dat nationale elektronische systemen waarin 
werkgevers buitenlandse werknemers van tevoren verplicht moeten laten registreren, 
bijvoorbeeld het Belgische "LIMOSA-systeem"2, de arbeidsinspecties aanzienlijk 
eenvoudiger maken

9. wijst erop dat met het oog de naleving van bestaande regelingen een belangrijke rol is 
weggelegd voor de sociale partners en met name de vertegenwoordigers van de 
werknemers; verzoekt de lidstaten de sociale partners formeel bij de arbeidsinspecties te 
betrekken;

10. wijst erop dat voor uitzendkrachten in vergelijking met het vaste personeel bijzonder vaak 
ontoereikende arbeidsvoorwaarden gelden; merkt op dat met het oog op een doeltreffende 
controle op een uitzendarbeidsrelatie de inspecteurs het recht moeten krijgen om ook de 
uitzendbureaus te controleren en na te gaan of cao's en bedrijfsinterne regelingen alsmede 
het minimumloon in acht worden genomen;

11. herinnert eraan dat werknemers die werkzaamheden aan huis verrichten, vaak zwart 
werken, maar dat dit dikwijls niet onder de bevoegdheden van de nationale 
arbeidsinspecties valt; verzoekt de lidstaten controles in privé-huishoudens mogelijk te 
maken en doeltreffende sancties in te voeren;

12. betreurt het dat het aantal gevallen van schijnzelfstandigheid dramatisch is gestegen, met 
name in de bouwbranche; verzoekt de lidstaten geschikte controlemaatregelen in te voeren 
om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, bijvoorbeeld door criteria vast te stellen om te 
kunnen bepalen wie werknemer is en wie niet;

Zwartwerk

13. verzoekt de nationale inspectiediensten een actieplan voor de bestrijding van zwartwerk 
op te stellen waarin alle vormen van misbruik ten aanzien van personeel in loondienst en 
zelfstandigen aan bod komen;

14. is van mening dat nationale bijscholingsprogramma's voor arbeidsinspecteurs specifieke 
modules moeten omvatten over zwartwerk en aanverwante onderwerpen als migratie en 
mensenhandel;

15. neemt er kennis van dat er sprake is van een trend in de richting van meer zelfstandigen, 
meer outsourcing en meer onderaanbesteding; is van mening dat systemen waarin een 

                                               
1 http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html
2 https://www.socialsecurity.be/foreign/de/employer_limosa/home.html
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onderneming een algemene aansprakelijkheid heeft voor de gehele keten van 
onderaannemers, een doeltreffend instrument zijn om een beter inzicht in de aanbesteding 
te verkrijgen, en acht het noodzakelijk dat in alle lidstaten een dergelijk systeem wordt 
ingevoerd;

Arbeidsbescherming – gezondheid en veiligheid op het werk

16. merkt op dat de uitvoering van de bepalingen inzake gezondheid en veiligheid op het werk 
problematisch is met betrekking tot werknemers die zwartwerk verrichten; onderstreept 
dat er een recht op gezondheid en veiligheid op het werk bestaat, ongeacht het statuut van 
de werknemer of zelfstandige, en dat dit recht geëffectueerd wordt door middel van een 
betere tenuitvoerlegging van de huidige regelgeving;

17. eist dat de sancties voor ondernemingen die niet voldoen aan hun verplichtingen inzake de 
grondrechten van de werknemers, worden verscherpt, en is van mening dat deze sancties 
zo afschrikkend moeten zijn dat werkgevers geen profijt kunnen trekken uit het omzeilen 
van de voorschriften op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk;

II. Beleidsaanbevelingen op Europees niveau

Snelle, efficiënte informatie-uitwisseling over grenzen heen

18. is van mening dat een goede samenwerking tussen de nationale instanties van wezenlijk 
belang is om een einde te maken aan sociale dumping en eerlijke concurrentie op de 
interne markt te waarborgen; is verheugd over het initiatief van de Commissie om een 
Europees platform voor arbeidsinspecteurs tot stand te brengen;

19. verzoekt de Commissie een Europees agentschap voor grensoverschrijdende gevallen van 
misbruik van de voorschriften inzake de veiligheid op het werk en zwartwerk op te zetten, 
dat o.a. met de volgende taken zou kunnen worden belast: het identificeren van 
brievenbusmaatschappijen, de controle op transnationale dienstverleners, de invoering van 
bijscholingsprogramma's, het identificeren van nieuwe technieken bij het omzeilen van de 
voorschriften en het organiseren van grensoverschrijdende inspecties;

20. verzoekt de Commissie een fraudebestendige Europese socialezekerheidskaart in te 
voeren, waarop alle gegevens opgeslagen zijn die voor het controleren van de 
arbeidsrelatie relevant zijn, zoals de socialeverzekeringsinstelling en de arbeidstijden, en 
waarvoor strenge voorschriften gelden met betrekking tot de gegevensbescherming;

21. verzoekt de Commissie een Europees mechanisme in te voeren voor vroegtijdige 
waarschuwing inzake overtredingen van de voorschriften betreffende de gezondheid en 
veiligheid op het werk en in verband met zwartwerk, zodat een snelle uitwisseling tussen 
de lidstaten wordt bevorderd, aangevuld met een zwarte lijst om misbruik van werknemers 
in een vroeg stadium te voorkomen; wijst erop dat voor dit mechanisme het bestaande 
Europese systeem voor snelle waarschuwingen ten behoeve van de 
consumentenbescherming (RAPEX) als voorbeeld kan dienen;
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22. is van mening dat een Europese gegevensbank met gegevens en feiten over illegale 
tewerkstelling een belangrijke Europese meerwaarde biedt bij de bestrijding van 
zwartwerk;

23. wijst erop dat de controlerechten van nationale inspectie-instanties ten aanzien van 
buitenlandse ondernemingen momenteel zeer beperkt zijn; wenst dat de 
detacheringsbewijzen A1 worden opgenomen in een elektronisch, voor de gehele EU 
geldend register, om in de afzonderlijke landen controles op gedetacheerde werknemers te 
kunnen uitvoeren;

Nieuwe wetgevingsinitiatieven op EU-niveau

24. benadrukt dat in bestaande richtlijnen op sociaal en werkgelegenheidsgebied de aandacht 
onvoldoende uitgaat naar een betere tenuitvoerlegging en de rol van arbeidsinspecties; 
acht het noodzakelijk dat de bestaande richtlijnen op dit aspect worden getoetst en 
eventueel worden herzien, en dat in nieuwe wetgevingsinitiatieven op sociaal en voor de 
werkgelegenheid relevant gebied een zodanige plaats wordt toegekend aan de rol van 
arbeidsinspecties dat hiervan een doeltreffende bescherming uitgaat;

25. heeft in het kader van de uitvoeringsrichtlijn bij de detacheringsrichtlijn kritiek op het 
voorstel van de Commissie om de nationale controlebevoegdheden in te perken door 
middel van een gesloten lijst van maatregelen; vindt het belangrijk dat de nationale 
arbeidsinspecties alles mogen controleren wat zij als belangrijk beschouwen;

26. verzoekt de Commissie een richtlijn voor te stellen die een ruime controle op 
arbeidsbemiddelingsinstellingen mogelijk maakt – daartoe worden bemiddelingsbureaus 
gecertificeerd en moeten hun bemiddelingswerkzaamheden bij een centrale instantie 
opgeven;

27. verzoekt de Commissie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel een richtlijn voor 
te stellen die de arbeidsinspecteurs in hun werk ondersteunt en Europese normen voor 
arbeidsinspecties bepaalt;

28. wijst erop dat het mededingingsbeleid op Europees niveau ten uitvoer wordt gelegd; acht 
het noodzakelijk dat naar dit voorbeeld ook maatregelen ter bestrijding van sociale 
dumping in het EU-Verdrag worden opgenomen, zodat de Commissie de bevoegdheid 
wordt verleend hieraan gestalte te geven; is van mening dat deze bevoegdheden ook het 
opleggen van sancties aan ondernemingen moeten omvatten, naar het voorbeeld van de 
sancties in het mededingingsrecht;

29. hecht er belang aan dat de door de Commissie ingestelde regelingen tegen sociale 
dumping worden ingebed in een bindende rechtshandeling; acht het noodzakelijk dat er 
een Europese arbeidsinspectie komt, die van deze bevoegdheden gebruik kan maken;

30. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie 
alsmede aan de nationale parlementen.
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TOELICHTING

De sociaaleconomische veranderingen in de afgelopen tientallen jaren hebben dramatische 
gevolgen voor de arbeidswereld. De mondialisering van de wereldeconomie heeft een 
negatief effect gehad op traditioneel stabiele en eerlijke arbeidsverhoudingen. 
Onderaanneming, uitbesteding, precaire betrekkingen, hogere werkdruk en onzekere banen 
zijn schadelijk voor de werkgelegenheid in Europa.

Dit afbrokkelen van de arbeidsverhoudingen gaat hand in hand met het verschijnsel van niet-
eerbiediging van het arbeidsrecht en de rechten van de werknemers. De EU wordt in 
toenemende mate geconfronteerd met zwartwerk en de schaduweconomie.

Terwijl de schaduweconomie de ruimte voor maatschappelijke ontwikkeling beperkt, levert 
zwartwerk een categorie werknemers op die zeer waarschijnlijk financieel en sociaal in de 
problemen zullen komen. Zonder inkomsten en sociale zekerheid is het voor zwartwerkers 
moeilijk een gezin en hun toekomst te plannen, omdat zij niet in hun basisbehoeften, zoals 
huisvesting, kunnen voorzien. Zij kunnen niet bijdragen aan en daarom niet ten volle 
profiteren van de socialezekerheidsstelsels en ontvangen gewoonlijk een lager loon dan in de 
sector gebruikelijk is. Dit vormt niet alleen een bedreiging voor de betrokkene zelf, maar ook 
voor de lonen van de officieel gemelde werknemers, die immers moeten concurreren met 
lager betaalden.

Zwartwerk en de schaduweconomie hebben kwalijke gevolgen voor de economie als geheel, 
want zij zijn van invloed op de kwaliteit van producten en diensten alsmede op de 
productiviteit van bedrijven en zij werken oneerlijke concurrentie op de interne markt in de 
hand omdat er belastinginkomsten verloren gaan als gevolg van belastingontduiking en het 
niet afdragen van premies. Maar er is ook een rechtstreeks effect op de samenleving, namelijk 
op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid op het werk, uitbuiting van kwetsbare 
groepen, zoals immigranten, jongeren, vrouwen, laagopgeleiden en werknemers met geringe 
kwalificaties, het niet afdragen van sociale premies en de gevolgen daarvan voor de 
pensioenen en de sociale bescherming.

Zwartwerk is ook een bedreiging voor ondernemingen. Sterker gemotiveerde werknemers zijn 
productiever en leveren werk van hogere kwaliteit. Motivatie vloeit voort uit het gevoel 
gewaardeerd te worden, eerlijk behandeld te worden en zekerheid te hebben. Zwartwerkers 
krijgen niet dezelfde waardering, eerlijke behandeling en zekerheid als officieel gemelde 
werknemers, ontvangen meestal minder loon en zijn gemakkelijk te vervangen.

Vooral in tijden van crisis, wanneer de Europese regeringen en de Europese Commissie 
oproepen tot begrotingsconsolidering, moet er aandacht worden geschonken aan het feit dat 
zwartwerk 18,8% van het bbp van de EU-27 uitmaakt en in sommige landen zelfs meer dan 
30%. Begrotingsconsolidering kan alleen succes hebben als de overheidsfinanciën niet 
worden ondergraven door oneerlijke concurrentiepraktijken.

In dit verslag wordt ingegaan op de rol van de arbeidsinspectiesystemen bij de bestrijding van 
zwartwerk in de EU. Momenteel ondervindt de bestrijding van zwartwerk door de 
arbeidsinspectie in al haar vormen in veel lidstaten moeilijkheden, omdat de middelen voor 
arbeidsinspecties in het kader van de bezuinigingen zijn verlaagd.
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Daarom worden in dit verslag de problemen belicht waarmee arbeidsinspecties in de Europese 
Unie te kampen hebben, en worden beleidsaanbevelingen gedaan voor de aanpak van 
zwartwerk en een doeltreffender werkwijze van de inspecties.

De arbeidsinspectie is een fundamenteel onderdeel van het arbeidsbeheer. Een doeltreffende 
arbeidsinspectie die de uitdagingen van een veranderende arbeidsmarkt aankan, levert een 
essentiële bijdrage aan een goed bestuur. Arbeidsinspecteurs zijn van groot belang voor de 
handhaving van de werknemerrechten, het voorkomen van misbruik door gewetenloze 
werkgevers en het bevorderen van de sociaaleconomische ontwikkeling. Zij werken eraan 
mee dat fatsoenlijk werk er ook werkelijk komt, en zij verschaffen inzicht in 
sociaaleconomische trends in de samenleving. De economische crisis mag geen obstakel 
vormen, maar moet juist als prikkel worden gezien om de arbeidsinspecties te verbeteren en te 
versterken als garantie van de werknemerbescherming.

Het verslag bestaat uit twee delen. Ten eerste wordt naar het nationale niveau gekeken, omdat 
de taken van de arbeidsinspectie nog steeds door nationale autoriteiten worden uitgevoerd. 

De rapporteur formuleert beginselen voor doeltreffende arbeidsinspecties in de lidstaten. De 
rol en het toepassingsgebied van de arbeidsinspecties worden in het verslag afgebakend. 
Onderstreept wordt – en dit is een van de centrale eisen – dat er voor elke categorie 
werknemers arbeidsinspecties moeten plaatsvinden.

Verder wordt er gewezen op het belang van bescherming van uitgebuite werknemers. In 
veel landen hebben zwartwerkers moeite om hun rechten op te eisen. Het moet duidelijk zijn 
dat de betaling van de werknemers voorrang heeft boven de inning van overheidsinkomsten 
via boetes voor de onrechtmatige werkgever.

Daarnaast geeft het verslag enkele voorbeelden van goede praktijken in de lidstaten, waarmee 
arbeidsinspecties in andere landen hun voordeel zouden kunnen doen. Ten behoeve van een 
doeltreffende bestrijding van zwartwerk hebben enkele lidstaten innovatieve maatregelen
voor de samenwerking met andere instanties genomen en een registratiesysteem voor mobiele 
werknemers ingevoerd.

Bovendien wordt ingegaan op kwetsbare groepen, zoals zelfstandigen, uitzendkrachten en 
thuiswerkers, waarin zwartwerk op grote schaal voorkomt en de nationale arbeidsinspecties 
wegens de complexe arbeidssituatie van de betrokkenen voor problemen stelt.

Ten tweede besteedt het verslag aandacht aan het Europese niveau en bevat 
beleidsaanbevelingen ter bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking tussen de 
nationale autoriteiten alsook nieuwe juridische initiatieven ter versterking van de rol van de 
arbeidsinspecties.

Als gestreefd wordt naar een doeltreffende arbeidsinspectie die toezicht uitoefent op de 
toepassing van het arbeidsrecht, moet Europa over meer dan soft law kunnen beschikken om 
te garanderen dat de werkgelegenheid in de lidstaten fatsoenlijk, stabiel, gezond en veilig is. 
Dit verslag wil de aandacht vestigen op de dringende noodzaak van wettelijk bindende 
maatregelen om de bescherming van de werknemers en hun banen af te dwingen en voor de 
verwezenlijking van hun grondrechten en sociale rechten te zorgen. Daartoe moeten allereerst 
de fundamentele sociale en arbeidsrechten op de interne markt worden versterkt en een 
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eerlijke concurrentie en de werknemersrechten worden bevorderd. Dit beginsel moet in de 
primaire EU-wetgeving worden verankerd door middel van een protocol inzake sociale 
vooruitgang, teneinde de fundamentele sociale rechten te beschermen tegen alle negatieve 
gevolgen van nationale hervormingen en bezuinigingsmaatregelen.

Een doeltreffend arbeidsrecht op EU-niveau zal resulteren in doeltreffende arbeidsinspecties 
waarmee uitvoering kan worden gegeven aan de duidelijke, bindende beginselen die in de 
arbeidswetgeving zijn neergelegd. In de context van de interne markt, waarop sociale 
dumping en uitbuiting ernstige problemen vormen voor duizenden werknemers en voor het 
concurrentievermogen van bedrijven, met name kmo's, moet de EU wetgeving ter 
bescherming van de werkenden vaststellen en moet voor het toezicht en de handhaving een 
arbeidsinspectie op EU-niveau functioneren.

Een van de grootste problemen is de uitvoering van arbeidsinspecties bij grensoverschrijdende 
arbeidsverbanden. De nationale autoriteiten hebben moeite om inzage te krijgen in belangrijke 
informatie van de autoriteiten van het oorsprongsland en het arbeidsverband te doorgronden, 
dat vaak is ingebed in een lange onderaannemingsketen.

De rapporteur juicht het initiatief van de Commissie om een Europees platform van 
arbeidsinspecteurs op te zetten, toe. De rapporteur ziet verder de noodzaak van bijkomende 
maatregelen om zwartwerk in een grensoverschrijdende context te kunnen aanpakken.

Een van de aanbevelingen betreft de oprichting van een Europees agentschap dat allerlei 
grensoverschrijdende kwesties behandelt op het gebied van arbeidsinspecties. Het zou zich 
bijvoorbeeld bezig kunnen houden met transnationale dienstverleners en 
brievenbusmaatschappijen, de invoering van gespecialiseerde Europese 
opleidingsprogramma's en de organisatie van grensoverschrijdende controles.

Een andere suggestie is de invoering van een Europese socialezekerheidskaart, waarop alle 
noodzakelijke gegevens, zoals arbeidstijd en sociale zekerheid, opgeslagen zijn. Zo kan de 
arbeidsinspecteur alle vereiste gegevens ter plekke controleren. In de bouwsector is een 
dergelijke kaart al in het kader van een proefproject getest. Zweden heeft deze kaart al in de 
bouwsector ingevoerd en vastgesteld dat daarmee de werkplek en voorzieningen 
gemakkelijker en zeer effectief kunnen worden gecontroleerd. De inspecteurs worden met een 
detector uitgerust waarmee de informatie op de kaart zeer snel en zonder veel moeite kan 
worden uitgelezen. Luxemburg heeft in januari 2013 een soortgelijk systeem opgezet.

Voorts stelt de rapporteur de invoering van een systeem voor vroegtijdige waarschuwing
voor, waarmee in geval van fraude of illegale praktijken van bedrijven informatie tussen de 
nationale instanties kan worden uitgewisseld. Zo'n systeem is al ten behoeve van de 
consumentenbescherming opgezet (RAPEX) en leidt ertoe dat misbruik wordt voorkomen.

Daarnaast worden in het verslag mogelijke nieuwe juridische initiatieven beschreven. Terwijl 
de Europese wetgeving en de Europese instellingen op het gebied van de gezondheid en 
veiligheid op het werk wel voor een doeltreffender arbeidsinspectie met meer coördinatie op 
EU-niveau zorgen, is dit op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en de bescherming van de 
werknemerrechten niet het geval.

De invoering van nieuwe richtlijnen zou kunnen worden overwogen, enerzijds om de rol van 
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de arbeidsinspecteurs te versterken en anderzijds om een betere controle op uitzendbureaus 
mogelijk te maken.
Verder wijst de rapporteur erop dat er op Europees niveau een doeltreffend concurrentiebeleid 
bestaat in het kader waarvan de Commissie met succes optreedt als ondernemingen zich 
schuldig maken aan oneerlijke mededingingspraktijken, maar dat er op EU-niveau geen 
uitvoering wordt gegeven aan regels tegen sociale dumping. In het verslag wordt erop 
gewezen dat zwartwerk op de interne markt ook concurrentievervalsend werkt en als strafbaar 
feit dient te worden aangemerkt. Daarom wordt verzocht om opneming in het Verdrag van 
verbodsbepalingen tegen sociale dumping, waarmee de Europese Commissie gemachtigd 
wordt sancties op te leggen om dit verbod te handhaven.

Een ander terrein waarop de EU wetgevend actief moet worden, is de regulering van nieuwe 
arbeidsvormen en atypisch werk, waarbij een duidelijke en bindende definitie van het begrip 
werknemer op EU-niveau moet worden vastgesteld, om zo een van de meest wijdverbreide 
praktijken gericht op het omzeilen van de arbeidswet, te kunnen bestrijden: 
schijnzelfstandigheid. Voor de arbeidsinspecteurs zal dit een belangrijk instrument vormen 
wanneer zij moeten bepalen of een bedrijf zich op onrechtmatige wijze van deze praktijk 
bedient.


