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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

- gezien het document getiteld "Het bestrijden van zwartwerk in de EU" van de Europese 
Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden1,

1. beklemtoont dat vrouwen weliswaar bij zwartwerk niet oververtegenwoordigd zijn, maar 
dat hun aandeel in een aantal sectoren die gekenmerkt worden door lage scholing, minder 
werkzekerheid, lage beloning en geringe of zelfs ontbrekende sociale zekerheid veel hoger 
is dan dat van mannen;

2. herinnert eraan dat de meestal zwakkere positie van vrouwen op de arbeidsmarkt vaak het 
gevolg is van het feit dat zij de zorg voor het gezin op zich nemen, waardoor de toegang 
tot de officiële arbeidsmarkt bemoeilijkt wordt en het aannemen van slecht betaald werk 
of zwartwerk wordt bevorderd; wijst op de negatieve gevolgen die hieruit voortvloeien 
voor de beroepsontplooiing van vrouwen maar ook voor de goede werking van de 
arbeidsmarkt en de betaalbaarheid van de socialezekerheidsstelsels;

3. verzoekt de Commissie voor de lidstaten een proefinstrument tot stand te brengen dat 
geïnspireerd is op de bestaande beste praktijken in bepaalde lidstaten en op modellen zoals 
het model dat ontwikkeld is door het project 2 Plus in Luxemburg (medegefinancierd door 
het Europees Sociaal Fonds in het kader van het programma Doelstelling 3) dat tot doel 
heeft zwartwerk in te dijken door het oninteressant te maken, door middel van:

- een vergaande vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten voor de 
werkgever, terwijl verzekerd wordt dat de werknemers door de sociale zekerheid 
gedekt zijn,

- een aantrekkelijk fiscaal regime voor de werkgever, met name door het in mindering 
brengen van de kosten die onder meer betrekking hebben op nabijheidswerk,

- een fiscale vrijstelling voor elk werk dat geleverd wordt voor een loon dat lager ligt 
dan een door de lidstaat vast te stellen bedrag;

4. vraagt de Commissie dat zij een kaderstatuut voorstelt voor de echtgenoten die in 
familiebedrijven werken, teneinde hun verplichte aansluiting bij de sociale zekerheid te 
garanderen2.

                                               
1 http://www.fr.eurofound.eu.int/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
2 Resolutie van het Europees Parlement van 21 februari 1997 over de situatie van medewerkende echtgenoten 
van zelfstandig werkenden
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