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BEKNOPTE MOTIVERING 

In zijn resolutie over doeltreffende arbeidsinspectie van januari 2014 heeft het Europees 

Parlement aangedrongen op een intensievere samenwerking en een versterking van de 

arbeidsinspecties om zwartwerk te bestrijden. 

 

In haar voorstel van april 2014 stelt de Commissie de oprichting van een Europees platform 

voor. Dit platform zou tot een betere samenwerking op EU-niveau moeten leiden bij het 

voorkomen en tegengaan van zwartwerk. Het platform moet zorgen voor een bundeling van 

de verschillende nationale handhavingsorganen die betrokken zijn bij de bestrijding van 

zwartwerk, een verschijnsel dat zeer schadelijk is voor de arbeidsomstandigheden, een 

eerlijke concurrentie en de overheidsbegrotingen.  

 

De rapporteur juicht de oprichting van dit platform toe, maar deze maatregel zal op zichzelf 

niet voldoende zijn om gevolg te geven aan de diverse voorstellen, ook van wetgevende aard, 

die in de hierboven genoemde resolutie zijn gedaan. Hij stelt een aantal amendementen voor 

om het platform qua taken en doelstellingen effectiever te laten werken.  

 

Hij acht het met name van essentieel belang dat vals aangemeld werk onder het 

toepassingsgebied van het besluit komt te vallen. Het indienen van onjuiste gegevens over 

werktijden of beloning is een vorm van vals aangemeld werk die niet buiten het mandaat van 

het platform mag worden gehouden.  

 

De rapporteur voor advies is er ook van overtuigd dat het platform een nuttige faciliterende 

rol kan spelen als lidstaten gezamenlijk onderzoek doen. De praktische waarde van het 

platform zal in hoge mate worden bepaald door de resultaten die met deze vorm van 

operationele samenwerking worden behaald. Daarentegen is het effect van Europese 

bewustmakingscampagnes twijfelachtig: dergelijke campagnes sorteren over het algemeen 

meer effect op nationaal niveau, vooral als de nationale sociale partners een actieve inbreng 

hebben. Daarom is de rapporteur voor advies voorstander van een nauwe betrokkenheid van 

de sociale partners bij de activiteiten van het platform en van de nationale contactpunten. 

 
Als laatste, maar zeker niet onbelangrijkste punt wijst de rapporteur voor advies erop dat hij 

het essentieel acht dat het Europees Parlement bij de werkzaamheden wordt betrokken; hij 

verzoekt de instelling een onafhankelijke vertegenwoordiger te benoemen die naast de 

nationale autoriteiten en de Commissie deel uitmaakt van het platform.  

AMENDEMENTEN 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 
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Amendement  1 

Ontwerpbesluit 

Titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

BESLUIT VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD tot 

oprichting van een Europees platform voor 

de intensivering van de EU-samenwerking 

bij het voorkomen en tegengaan van 

zwartwerk 

BESLUIT VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD tot 

oprichting van een Europees platform voor 

de intensivering van de samenwerking bij 

het voorkomen en tegengaan van 

zwartwerk en vals aangemeld werk 

Motivering 

Horizontaal amendement op de gehele tekst. Als men wil dat het platform doeltreffend kan 

optreden, dan is het essentieel dat het niet alleen schijnzelfstandigheid onderzoekt, maar ook 

andere vormen van vals aangemeld werk, zoals de indiening van onjuiste gegevens over 

werktijden en beloning. 

 

Amendement  2 

Ontwerpbesluit 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Het Europees Parlement heeft in zijn 

resolutie over "doeltreffende 

arbeidsinspecties als middel om de 

arbeidsomstandigheden in Europa te 

verbeteren" het initiatief van de Commissie 

om een Europees platform op te richten 

toegejuicht en aangedrongen op een betere 

samenwerking op EU-niveau bij de strijd 

tegen zwartwerk27. 

(4) Het Europees Parlement heeft in zijn 

resolutie over doeltreffende 

arbeidsinspecties als middel om de 

arbeidsomstandigheden in Europa te 

verbeteren het initiatief van de Commissie 

om een Europees platform op te richten 

toegejuicht en aangedrongen op een betere 

samenwerking op EU-niveau bij de strijd 

tegen zwartwerk27, omdat dit tot oneerlijke 

concurrentie leidt, resulterend in 

verstoring van de markt. 

__________________ __________________ 

27 Resolutie van het Europees Parlement 

van 14 januari 2014 over doeltreffende 

arbeidsinspecties als middel om de 

arbeidsomstandigheden in Europa te 

verbeteren (2013/2112/INI) 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups

27 Resolutie van het Europees Parlement 

van 14 januari 2014 over doeltreffende 

arbeidsinspecties als middel om de 

arbeidsomstandigheden in Europa te 

verbeteren (2013/2112/INI) 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups
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/ficheprocedure.do?lang=en&reference=20

13/2112(INI)  

/ficheprocedure.do?lang=en&reference=20

13/2112(INI) 

 

Amendement  3 

Ontwerpbesluit 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Op Europees niveau wordt zwartwerk 

gedefinieerd als "alle betaalde 

werkzaamheden die op zichzelf wettig zijn, 

maar niet aan de overheid worden gemeld; 

er moet echter wel rekening worden 

gehouden met verschillen in de wetgeving 

van de lidstaten"7, waarmee dus alle 

onwettige activiteiten zijn uitgesloten. 

(5) In de mededeling van de Commissie 

van 24 oktober 2007 getiteld "Intensievere 

bestrijding van zwartwerk" wordt 

zwartwerk gedefinieerd als "alle betaalde 

werkzaamheden die op zichzelf wettig zijn, 

maar niet aan de overheid worden gemeld; 

er moet echter wel rekening worden 

gehouden met verschillen in de wetgeving 

van de lidstaten"7, waarmee dus alle 

onwettige activiteiten zijn uitgesloten. 

__________________ __________________ 

7 Mededeling van de Commissie 

"Intensievere bestrijding van zwartwerk" 

COM(2007) 628 van 24 oktober 2007, 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=CELEX:52007DC0628:NL:HTML 

7 Mededeling van de Commissie 

"Intensievere bestrijding van zwartwerk" 

COM(2007)628 van 24 oktober 2007 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=CELEX:52007DC0628:EN:HTML 

Motivering 

Een verwijzing naar de mededeling van de Commissie is duidelijker en gerichter dan een 

verwijzing naar het "Europese niveau". De tekst sluit aan bij het ontwerp van algemene 

oriëntatie van de Raad. 

 

Amendement  4 

Ontwerpbesluit 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Misbruik van de hoedanigheid van 

zelfstandige op nationaal niveau of in 

grensoverschrijdende situaties is iets dat 

dikwijls in verband wordt gebracht met 

(6) Naast zwartwerk moet het platform 

zich bezighouden met vals aangemeld 

werk. Met dit begrip worden betaalde 

werkzaamheden bedoeld die op zichzelf 
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zwartwerk. Er is sprake van 

schijnzelfstandigheid wanneer iemand die 

voldoet aan de voorwaarden van een 

arbeidsverhouding wordt aangemeld als 

zelfstandige, met als doel te ontkomen aan 

bepaalde juridische of fiscale 

verplichtingen. Daarom is 

schijnzelfstandigheid vals aangemeld werk, 

dat onder het toepassingsgebied van het 

platform moet worden gebracht. 

wettig zijn, maar niet correct aan de 

overheid worden gemeld. Een specifieke 

vorm van vals aangemeld werk is het 
misbruik van de hoedanigheid van 

zelfstandige op nationaal niveau of in 

grensoverschrijdende situaties. Er is sprake 

van schijnzelfstandigheid wanneer iemand 

die voldoet aan de voorwaarden van een 

arbeidsverhouding wordt aangemeld als 

zelfstandige, met als doel te ontkomen aan 

bepaalde juridische of fiscale 

verplichtingen. Daarom is 

schijnzelfstandigheid vals aangemeld werk, 

dat onder het toepassingsgebied van het 

platform moet worden gebracht. 

Motivering 

Zoals het EESC opmerkt, lijken zonder nadere uitleg schijnzelfstandigheid en zwartwerk 

wellicht twee verschillende dingen. Schijnzelfstandigheid wordt echter algemeen als vals 

aangemeld werk aangemerkt; daarom bestaat er daadwerkelijk een nauw verband met 

zwartwerk. Er kunnen ook andere vormen van vals aangemeld werk voorkomen, bijvoorbeeld 

wanneer er onjuiste gegevens over werktijden en beloning worden ingediend. Om eventuele 

misverstanden over het toepassingsgebied van het besluit uit de weg te ruimen, moet duidelijk 

worden gemaakt dat elke vorm van vals aangemeld werk binnen het mandaat van het platform 

valt. 

 

Amendement  5 

Ontwerpbesluit 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Zwartwerk heeft grote gevolgen 

voor de betrokken personen, die onzekere 

arbeidsvoorwaarden moeten accepteren, 

een veel lagere beloning ontvangen en 

een veel geringere bescherming in het 

kader van de arbeids- en sociale 

wetgeving genieten, waardoor ze niet voor 

uitkeringen in aanmerking komen, geen 

pensioenrechten opbouwen en geen 

toegang tot gezondheidszorg hebben, en 

ook geen opleidingen kunnen volgen en 

niet aan levenslang leren kunnen 

deelnemen. 
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Amendement  6 

Ontwerpbesluit 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Zwartwerk heeft ernstige gevolgen voor 

de begroting omdat daardoor de opbrengst 

van de belastingen en sociale premies 

wordt verminderd. Het heeft nadelige 

gevolgen voor de werkgelegenheid, de 

productiviteit en de arbeidsvoorwaarden, 

evenals voor de ontwikkeling van 

vaardigheden en een leven lang leren. Het 

ondermijnt de financiële duurzaamheid van 

de socialezekerheidsstelsels, berooft 

werknemers van adequate sociale 

uitkeringen, tast de pensioenrechten aan en 

beperkt de toegang tot gezondheidszorg. 

(7) Zwartwerk heeft ernstige gevolgen voor 

de begroting omdat daardoor de opbrengst 

van de belastingen en sociale premies 

wordt verminderd. Het heeft nadelige 

gevolgen voor de werkgelegenheid, de 

productiviteit en de arbeidsvoorwaarden, 

evenals voor de ontwikkeling van 

vaardigheden en een leven lang leren. Het 

ondermijnt de financiële duurzaamheid van 

de socialezekerheidsstelsels, berooft 

werknemers van adequate sociale 

uitkeringen, tast de pensioenrechten aan en 

beperkt de toegang tot gezondheidszorg. 

Het schaadt de werking van de interne 

markt en leidt tot oneerlijke concurrentie, 

waardoor de markt wordt verstoord. 

Zwartwerk dient op het niveau van de 

lidstaten te worden aangepakt, o.a. met 

behulp van doeltreffende 

handhavingsmaatregelen op fiscaal en 

sociaal gebied. 

 

Amendement  7 

Ontwerpbesluit 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) De lidstaten hebben een uitgebreide 

reeks beleidsbenaderingen en 

beleidsmaatregelen ingevoerd om 

zwartwerk te bestrijden. De lidstaten 

hebben eveneens bilaterale 

overeenkomsten gesloten en multilaterale 

projecten uitgevoerd met betrekking tot 

bepaalde aspecten van zwartwerk. Het 

platform zal geen belemmering vormen 

(8) Zwartwerk heeft tevens negatieve 

gevolgen voor de werking van de interne 

markt. De lidstaten hebben een uitgebreide 

reeks beleidsbenaderingen en 

beleidsmaatregelen ingevoerd om 

zwartwerk te bestrijden. De lidstaten 

hebben eveneens bilaterale 

overeenkomsten gesloten en multilaterale 

projecten uitgevoerd met betrekking tot 
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voor bilaterale overeenkomsten of 

regelingen betreffende administratieve 

samenwerking. 

bepaalde aspecten van zwartwerk. Het 

platform zal geen belemmering vormen 

voor bilaterale overeenkomsten of 

regelingen betreffende administratieve 

samenwerking. De 

hoofdverantwoordelijkheid voor het 

aanpakken van zwartwerk dient bij de 

lidstaten te blijven. 

 

Amendement  8 

Ontwerpbesluit 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Het is noodzakelijk de samenwerking 

tussen de lidstaten op EU-niveau te 

versterken om de lidstaten te helpen 

zwartwerk doelmatiger en doeltreffender te 

voorkomen en tegen te gaan. 

(10) Het is noodzakelijk de actieve 

samenwerking op basis van wederzijdse 

bijstand, transparantie en 

vertrouwelijkheid tussen de lidstaten op 

EU-niveau te versterken om de lidstaten te 

helpen zwartwerk doelmatiger en 

doeltreffender te voorkomen en tegen te 

gaan. Doel van de versterkte 

samenwerking is het bevorderen van 

aangemeld werk door bureaucratische en 

administratieve hindernissen weg te 

nemen, zodat zwartwerk de minst 

aantrekkelijke optie wordt. 

 

Amendement  9 

Ontwerpbesluit 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Nationale arbeidsinspecties en 

handhavingsorganen hebben vaak directe 

toegang nodig tot gegevens en informatie 

in het bezit van nationale autoriteiten van 

andere landen. Een doeltreffende en 

snelle uitwisseling van gegevens is 

daarom van cruciaal belang voor het 

indammen van zwartwerk. 
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Amendement  10 

Ontwerpbesluit 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Het platform zal tot doel hebben de 

uitwisseling van goede praktijken en 

informatie te vergemakkelijken, een 

raamwerk te verschaffen op EU-niveau 

voor de ontwikkeling van expertise en 

analyse, en de operationele coördinatie 

van de maatregelen tussen de 

verschillende nationale 

handhavingsorganen van de lidstaten te 

verbeteren. 

(11) Het is noodzakelijk de actieve 

samenwerking op basis van wederzijdse 

bijstand, transparantie en 

vertrouwelijkheid tussen de lidstaten op 

EU-niveau te versterken om de lidstaten te 

helpen zwartwerk doelmatiger en 

doeltreffender te voorkomen en tegen te 

gaan. Bovendien zal het platform tot doel 

hebben goede praktijken op het gebied 

van duidelijke en eenvoudige regelgeving 

onder de lidstaten te verspreiden, teneinde 

het risico op onopzettelijke fouten, met 

name bij zelfstandigen en kmo's, te 

verminderen. 

 

Amendement  11 

Ontwerpbesluit 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) Het in kaart brengen, analyseren 

en oplossen van de praktische problemen 

bij de handhaving van de Uniewetgeving 

inzake arbeidsvoorwaarden en sociale 

bescherming op het werk vallen 

voornamelijk onder de bevoegdheid van 

de nationale arbeidsinspectiediensten, 

hetgeen betekent dat deze diensten op het 

niveau van de EU nauw en doeltreffend 

met elkaar moeten samenwerken. 

 

Amendement  12 

Ontwerpbesluit 

Overweging 12 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Het platform dient gebruik te maken 

van alle relevante informatiebronnen, met 

name studies, bilaterale overeenkomsten 

tussen de lidstaten en multilaterale 

samenwerkingsprojecten, en synergieën tot 

stand brengen tussen de op EU-niveau 

bestaande instrumenten en structuren 

teneinde het afschrikkende en preventieve 

effect van deze maatregelen te 

maximaliseren. De operationele 

coördinatie van de maatregelen van de 

lidstaten kan de vorm aannemen van 

gezamenlijke opleidingen, collegiale 

toetsingen en oplossingen voor het delen 

van gegevens. Europese campagnes of 

gemeenschappelijke strategieën kunnen 

ervoor zorgen dat het bewustzijn met 

betrekking tot zwartwerk wordt verbeterd. 

(12) Het platform dient gebruik te maken 

van alle relevante informatiebronnen, met 

name studies, bilaterale overeenkomsten 

tussen de lidstaten, multilaterale 

samenwerkingsprojecten en verslagen over 

de tenuitvoerlegging van de 

Uniewetgeving op het gebied van 

zwartwerk, en synergieën tot stand te 

brengen tussen de op EU-niveau bestaande 

instrumenten en structuren teneinde het 

afschrikkende en preventieve effect van 

deze maatregelen te maximaliseren. De 

operationele coördinatie van de 

maatregelen van de lidstaten kan de vorm 

aannemen van gezamenlijke opleidingen, 

collegiale toetsingen en oplossingen voor 

het delen van gegevens met inachtneming 

van de voorschriften inzake 

gegevensbescherming, waarbij in 

voorkomend geval gebruik wordt gemaakt 

van het informatiesysteem voor de interne 

markt (IMI) en het systeem voor de 

elektronische uitwisseling van gegevens 

betreffende de sociale zekerheid (EESSI). 

Het platform zou ook gezamenlijk 

onderzoek door de lidstaten kunnen 

bevorderen, met name in 

grensoverschrijdende gevallen. De 

lidstaten moeten de aanbevelingen van het 

platform op basis van vrijwilligheid 

kunnen opvolgen. 

 

Amendement  13 

Ontwerpbesluit 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Het platform moet de 

tenuitvoerlegging van de nieuwe 

regelgeving van de Unie ter 

ondersteuning van de aanpak van 

zwartwerk nauwlettend volgen, waaronder 
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Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad1a betreffende het 

plaatsen van overheidsopdrachten en met 

name de bepalingen inzake 

onderaanneming en abnormaal lage 

inschrijvingen. 

 __________________ 

 1a Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 

2014 betreffende het plaatsen van 

overheidsopdrachten en tot intrekking van 

Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 65). 

 

Amendement  14 

Ontwerpbesluit 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Er zijn voornamelijk drie 

verschillende nationale 

handhavingsautoriteiten die zich bezig 

houden met zwartwerk: de 

arbeidsinspectie, de 

socialezekerheidsinspectie en de 

belastingautoriteiten. In sommige gevallen 

zijn hierbij eveneens de 

immigratieautoriteiten, de diensten voor 

arbeidsbemiddeling, de politie, het 

openbaar ministerie en de sociale partners 

betrokken. 

(13) Vaak houden meerdere verschillende 

nationale handhavingsautoriteiten zich 

bezig met het indammen van zwartwerk, 

waaronder de arbeidsinspectie, de 

socialezekerheidsinspectie, de 

gezondheids- en veiligheidsinspectie en de 

belastingautoriteiten. In sommige gevallen 

zijn hierbij eveneens de 

immigratieautoriteiten, de diensten voor 

arbeidsbemiddeling, de politie, het 

openbaar ministerie en de sociale partners 

betrokken.  

 

Amendement  15 

Ontwerpbesluit 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om het vraagstuk van zwartwerk 

succesvol en alomvattend aan te pakken 

moet in de lidstaten een beleidsmix worden 

geïmplementeerd, waarvan de uitvoering 

(14) Om het vraagstuk van zwartwerk 

succesvol en alomvattend aan te pakken 

moet in de lidstaten een beleidsmix worden 

geïmplementeerd, waarvan de uitvoering 
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wordt vergemakkelijkt door een 

gestructureerde samenwerking van de 

betrokken autoriteiten. Bij deze 

samenwerking dienen alle nationale 

autoriteiten die een leidende rol vervullen 

of actief zijn in het voorkomen en/of 

tegengaan van zwartwerk, betrokken te 

worden. 

wordt vergemakkelijkt door een 

gestructureerde samenwerking van de 

betrokken autoriteiten. Bij het platform 

dienen alle nationale autoriteiten en andere 

belanghebbenden die een leidende rol 

vervullen of actief zijn in het voorkomen 

en/of tegengaan van zwartwerk, betrokken 

te worden. De lidstaten dienen bevoegd te 

blijven om te bepalen door welke 

autoriteiten zij zich in de verschillende 

werkzaamheden van het platform laten 

vertegenwoordigen. 

Motivering 

Dit voorstel is afkomstig uit het ontwerp van algemene oriëntatie van de Raad en is bedoeld 

om duidelijk te maken dat het aan de lidstaten is om te bepalen welke nationale autoriteiten 

namens hen deelnemen aan de werkzaamheden van het platform. 

 

Amendement  16 

Ontwerpbesluit 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Bij het platform moeten de sociale 

partners op EU-niveau worden betrokken, 

zowel bedrijfstakoverkoepelend als in de 

sterkst door zwartwerk getroffen sectoren, 

en er moet worden samengewerkt met de 

relevante internationale organisaties, zoals 

de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), 

en de gedecentraliseerde agentschappen 

van de Unie, met name Eurofound en het 

Europees Agentschap voor veiligheid en 

gezondheid op het werk. De deelname, als 

waarnemers, van deze twee agentschappen 

aan de werkzaamheden van het platform 

betekent geen uitbreiding van hun 

mandaat. 

(16) Bij het platform moeten het Europees 

Parlement en de sociale partners op EU-

niveau worden betrokken, zowel 

bedrijfstakoverkoepelend als in de sterkst 

door zwartwerk getroffen sectoren, en er 

moet worden samengewerkt met de 

relevante internationale organisaties, zoals 

de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), 

en de gedecentraliseerde agentschappen 

van de Unie, met name Eurofound en het 

Europees Agentschap voor veiligheid en 

gezondheid op het werk. De deelname, als 

waarnemers, van deze twee agentschappen 

aan de werkzaamheden van het platform 

betekent geen uitbreiding van hun 

mandaat. De vertegenwoordiger van het 

Europees Parlement moet bij het platform 

de hoedanigheid van waarnemer hebben. 
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Motivering 

Sluit aan bij het amendement op artikel 1, punt 2 (nieuwe letter b bis). 

 

Amendement  17 

Ontwerpbesluit 

Overweging 17 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 bis) De Commissie dient jaarlijks een 

activiteitenverslag over de 

werkzaamheden van het platform te 

publiceren. 

Motivering 

Sluit aan bij het amendement op artikel 7 (nieuw lid 5 bis). 

 

Amendement  18 

Ontwerpbesluit 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Het platform en zijn taken moeten 

worden gefinancierd via de Progress-pijler 

van het programma voor werkgelegenheid 

en sociale innovatie (EaSI) binnen de door 

de begrotingsautoriteit vastgestelde 

toewijzingen. 

(21) Het platform en zijn taken moeten 

worden gefinancierd via de Progress-pijler 

van het programma voor werkgelegenheid 

en sociale innovatie (EaSI) binnen de door 

de begrotingsautoriteit vastgestelde 

toewijzingen. De Commissie dient ervoor 

te zorgen dat de financiële middelen op 

een transparante en doeltreffende manier 

voor de werkzaamheden van het platform 

worden ingezet. 

 

Amendement  19 

Ontwerpbesluit 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) De Commissie zal de noodzakelijke (22) De Commissie zal de noodzakelijke 



 

PE539.571v02-00 14/20 AD\1046998NL.doc 

NL 

administratieve stappen zetten om het 

netwerk op te richten, 

administratieve stappen zetten om het 

platform op te richten, 

Motivering 

Verduidelijking, ook te vinden in het ontwerp van algemene oriëntatie van de Raad. 

 

Amendement  20 

Ontwerpbesluit 

Overweging 22 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 bis) Het platform is weliswaar een 

nuttige eerste stap in de richting van een 

betere samenwerking tussen de lidstaten 

bij de bestrijding van zwartwerk, maar 

mag niet worden gezien als het enige 

mogelijke instrument van de Unie tegen 

dat verschijnsel. De Commissie dient in 

het bijzonder de bestaande wetgeving van 

de lidstaten en de Unie tegen het licht te 

blijven houden om vast te stellen of die 

wetgeving zwartwerk direct of indirect in 

de hand werkt. 

 

Amendement  21 

Ontwerpbesluit 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Hierbij wordt een platform opgericht 

voor de intensivering van de samenwerking 

op EU-niveau bij het voorkomen en 

tegengaan van zwartwerk, hierna "het 

platform" genoemd. 

1. Hierbij wordt een Europees platform 

opgericht voor de intensivering van de 

samenwerking tussen de lidstaten op het 

niveau van de Unie bij het voorkomen en 

tegengaan van zwartwerk, hierna "het 

platform" genoemd. 

Motivering 

Verduidelijking van het begrip samenwerking overeenkomstig het ontwerp van algemene 

oriëntatie van de Raad. 
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Amendement  22 

Ontwerpbesluit 

Artikel 1 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) een lid van het Europees 

Parlement dat lid is van de 

verantwoordelijke commissie en/of een 

door het Europees Parlement 

aangewezen, onafhankelijke 

vertegenwoordiger. 

 

Amendement  23 

Ontwerpbesluit 

Artikel 1 – lid 3 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) vertegenwoordigers van EER-landen. (d) één vertegenwoordiger van elk EER-

land. 

 

Amendement  24 

Ontwerpbesluit 

Artikel 2 – punt 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de samenwerking op EU-niveau tussen 

de diverse handhavingsautoriteiten van de 

lidstaten te verbeteren bij het doelmatiger 

en doeltreffender voorkomen en tegengaan 

van zwartwerk, waaronder 

schijnzelfstandigheid; 

(a) de doeltreffende en nauwe 

samenwerking op EU-niveau tussen de 

diverse handhavingsinstanties van de 

lidstaten en andere belanghebbenden te 

verbeteren teneinde zwartwerk, waaronder 

schijnzelfstandigheid, doelmatiger en 

doeltreffender te voorkomen en tegen te 

gaan;  

 

Amendement  25 

Ontwerpbesluit 

Artikel 3 – lid 1 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) coördinatie van operationele acties. (c) het aanmoedigen, initiëren, faciliteren 

en bevorderen van praktische, 

doeltreffende en doelmatige 

grensoverschrijdende operationele acties 

en communicatie tussen lokale en 

regionale beambten van grensregio's over 

die acties. 

 

Amendement  26 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1– letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het ontwikkelen van de analyse van de 

effectiviteit van de diverse 

beleidsmaatregelen, met inbegrip van 

zowel preventie- en strafmaatregelen als 

afschrikkende maatregelen in het 

algemeen, om de incidentie van zwartwerk 

tegen te gaan; 

(b) het analyseren van de effectiviteit van 

de diverse beleidsmaatregelen, met 

inbegrip van preventie en afschrikking, 

alsook stimulerende maatregelen in het 

algemeen, om de incidentie van zwartwerk 

tegen te gaan, en het analyseren van de 

vraag waarom sommige lidstaten en 

regio's minder zwartwerk kennen dan 

andere; 

 

Amendement  27 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) het vaststellen van niet-bindende 

richtsnoeren voor inspecteurs, handboeken 

van goede praktijken en 

gemeenschappelijke beginselen voor 

inspecties ter bestrijding van zwartwerk;  

(d) het ontwikkelen van niet-bindende 

richtsnoeren voor inspecteurs, handboeken 

van goede praktijken en 

gemeenschappelijke beginselen voor 

inspecties ter bestrijding van zwartwerk; 

Motivering 

Uit het ontwerp van algemene oriëntatie van de Raad zijn een aantal onderdelen 

overgenomen waarin het soort samenwerking wordt verduidelijkt. 
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Amendement  28 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4– lid 1 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) het overwegen van manieren om het 

delen van gegevens te verbeteren 

overeenkomstig de 

gegevensbeschermingsregels van de EU, 

waarbij onder meer moet worden 

onderzocht welke mogelijkheden er zijn 

om gebruik te maken van het 

informatiesysteem voor de interne markt 

(IMI) en het systeem voor de elektronische 

uitwisseling van gegevens betreffende de 

sociale zekerheid (EESSI); 

(f) het overwegen en voorstellen van 

manieren om een betrouwbaar en efficiënt 

systeem voor snelle informatie-

uitwisseling te ontwikkelen en het delen 

van gegevens te verbeteren 

overeenkomstig de 

gegevensbeschermingsregels van de EU, 

waarbij onder meer moet worden 

onderzocht welke mogelijkheden er zijn 

om gebruik te maken van het 

informatiesysteem voor de interne markt 

(IMI), zoals opgericht krachtens 

Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad1a, en het 

systeem voor de elektronische uitwisseling 

van gegevens betreffende de sociale 

zekerheid (EESSI); 

 __________________ 

 1a Verordening (EU) nr. 1024/2012 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2012 betreffende de 

administratieve samenwerking via het 

Informatiesysteem interne markt en tot 

intrekking van Beschikking 2008/49/EG 

van de Commissie ("de IMI-

verordening") (PB L 316 van 14.11.2012, 

blz. 1). 
 

 

Amendement  29 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – paragraaf 1 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(h) het organiseren van collegiale 

toetsingen (peer reviews) om de 

vooruitgang van de lidstaten in de strijd 

tegen zwartwerk te kunnen volgen, waarbij 

(h) het organiseren van collegiale 

toetsingen (peer reviews) om de 

vooruitgang van de lidstaten in de strijd 
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ook steun moet worden gegeven aan de 

tenuitvoerlegging van de door de Raad 

vastgestelde landenspecifieke 

aanbevelingen met betrekking tot de 

bestrijding of de preventie van zwartwerk; 

tegen zwartwerk te kunnen volgen; 

 

Amendement  30 

Ontwerpbesluit 

Artikel 5 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De lidstaten geven de Commissie de 

lijst en de contactgegevens van alle 

handhavingsautoriteiten die betrokken 

zijn bij het voorkomen en/of tegengaan van 

zwartwerk. 

3. De lidstaten geven de Commissie de lijst 

en de contactgegevens van alle relevante 

autoriteiten die betrokken zijn bij het 

voorkomen en/of tegengaan van 

zwartwerk. 

 

Amendement  31 

Ontwerpbesluit 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De Commissie coördineert het werk 

van het platform en zit de vergaderingen 

voor. 

1. De Commissie bevordert en faciliteert 

het werk van het platform en zit de 

vergaderingen voor. 

 

Amendement  32 

Ontwerpbesluit 

Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. De Commissie publiceert jaarlijks 

een activiteitenverslag over de 

werkzaamheden van het platform. 

 

Amendement  33 

Ontwerpbesluit 
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Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het platform onthoudt zich zoveel 

mogelijk van het overdoen van 

werkzaamheden die reeds door die andere 

organen zijn uitgevoerd, en coördineert 

zijn werk met hen met het oog op de 

uitwisseling van gegevens. 

 

Amendement  34 

Ontwerpbesluit 

Artikel 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De totale middelen voor de 

tenuitvoerlegging van het besluit worden 

vastgesteld in het kader van het programma 

voor werkgelegenheid en sociale innovatie 

(EaSI), waarvoor de jaarlijkse kredieten 

door de begrotingsautoriteit worden 

toegestaan binnen de grenzen van het 

financieel kader. 

De totale middelen voor de 

tenuitvoerlegging van het besluit worden 

vastgesteld in het kader van het programma 

voor werkgelegenheid en sociale innovatie 

(EaSI), waarvoor de jaarlijkse kredieten 

door de begrotingsautoriteit worden 

toegestaan binnen de grenzen van het 

financieel kader. De Commissie draagt er 

zorg voor dat de EaSI-gelden op een 

transparante en doeltreffende manier 

worden besteed. 

 

Amendement  35 

Ontwerpbesluit 

Artikel 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 11 bis 

 Verdediging van rechten 

 Personen die gevallen van zwartwerk 

rechtstreeks of via nationale 

handhavingsorganen of 

platformwaarnemers onder de aandacht 

van het platform brengen, worden 

beschermd tegen ongunstige behandeling 
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door hun werkgever. 
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