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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

"Intensievere bestrijding van zwartwerk"
(2008/2035(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's getiteld 
"Intensievere bestrijding van zwartwerk" (COM(2007)0628),

– onder verwijzing van zijn resolutie van 21 september 2000 inzake de mededeling van de 
Commissie over zwartwerk1, 

– gezien de resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de 
lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, 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 
werknemers 2

– gelet op 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 de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – "De toekomst 
van de Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS): "Een strategie voor volledige 
werkgelegenheid en beter werk voor allen" (COM(2003)0006),

- gelet op de beschikkingen 2003/578/EG en 2005/600/EG van de Raad van 22 juli 2003 en 
van 12 juli 2005 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de 
lidstaten en in het bijzonder richtsnoer nr. 9 en 214, 

– gezien de resolutie van de Raad over het omzetten van zwartwerk in reguliere arbeid4,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Europese Voorjaarsraad "Tijd voor een 
hogere versnelling, het nieuwe partnerschap voor groei en werkgelegenheid" 
(COM(2006)0030),

– gelet op beschikking 2006/702/EG van de Raad van 6 oktober 2006 betreffende 
communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie5, 

                                               
1 PB C 146 van 17.5.2008, blz. 102.
2 PB C 125 van 6.5.1999, blz. 1.
3 PB L 277 van 28.10.1999, blz. 34.
4 PB L 291 van 31.10.2006, blz. 11.
5 PB C 260 van 29.10.2003, blz. 1.
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– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - "Verslag over het 
functioneren van de overgangsregelingen als vastgesteld in het Toetredingsverdrag van 
2003 (periode 1 mei 2004 - 30 april 2006)"(COM(2006)0048),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 mei 2007 inzake bevordering van waardig 
werk voor iedereen1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 juli 2007 over de modernisering van het 
arbeidsrecht met het oog op de uitdagingen van de 21e eeuw7,

– gezien het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde 
landen (COM(2007)0249),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 29 november 2007 over de gemeenschappelijke 
beginselen inzake flexizekerheid2,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's 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 opgenomen richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid (2008-2010) 
(COM(2007)0803),

– gezien de agenda van Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over waardig werk,

– gezien de fundamentele arbeidsnormen van de IAO, de collectieve overeenkomsten en 
aanbevelingen van de IAO over arbeidsbeheer en arbeidsinspectie, die een internationale 
standaard zijn voor de waarborging van de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake 
werkomstandigheden en bescherming van werknemers,

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

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

– gezien de aanbeveling van de Raad van 27 september 1996 inzake de bestrijding van 
illegale arbeid door onderdanen van derde landen3,

                                               
1 PB C 102 E van 24.4.2008, blz. 321.
2 Aangenomen teksten van deze datum, P6_TA-PROV(2007)0574.
3 PB C 304 van 14.10.1996, blz. 1.
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– gezien het verslag van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden (EUROFOUND) over de bestrijding van zwartwerk in de 
Europese Unie1,

– gelet op artikel 136 en 145 van het EG-verdrag,

– gelet op artikel 45 van zijn reglement,

– gezien het rapport van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen 
van de Commissie economische en monetaire zaken, Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken, de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
en de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A6-0000/2008),

A overwegende dat zwartwerk een complex verschijnsel is, waarvan de omvang moeilijk is 
vast te stellen door de invloed die het ondergaat van een breed scala aan economische, 
sociale, institutionele en culturele factoren,

B. overwegende dat zwartwerk een zorgwekkend en aanhoudend verschijnsel is op de 
Europese arbeidsmarkt, dat het Europese sociaal model kan ondermijnen door de het 
groeigerichte economisch, begrotings- en sociaal beleid te dwarsbomen, overwegende 
voorts dat dit verschijnsel de eerlijke concurrentie op de interne markt verstoort ten 
opzichte van andere lidstaten of bedrijven,

C. overwegende dat zwartwerk een van de voornaamste factoren is die bijdragen tot de 
sociale dumping en daarom ook een van de belangrijkste vraagstukken is in de 
modernisering van het Europese arbeidsrecht,

D. overwegende dat zwartwerk vooral voorkomt in arbeidsintensieve sectoren zoals de 
landbouw, bouw, huishoudelijke schoonmaakwerkzaamheden, hotels en restaurants, en 
dat arbeidsonzekerheid en ongunstige loonomstandigheden kenmerkend zijn voor deze 
sectoren,

E. overwegende dat zwartwerk onder meer wordt bevorderd door industriële reorganisatie in 
onderaannemingsketens waardoor het aantal zelfstandigen - die soms zwart werken -
groeit,

F. overwegende dat het immigratieprobleem samenhangt met zwartwerk, daar de veelal 
illegale immigranten in de meeste gevallen in dienst worden genomen voor zwartwerk, 
vaak onder onzekere voorwaarden,

G. overwegende dat veel huishoudelijk personeel zwart werkt, dat ze vaak slachtoffer zijn 
van massa-exploitatie en dat het merendeel van deze arbeiders hoofdzakelijk bestaat uit 
arbeidsmigranten, waaronder veel illegale arbeiders,

                                               
1 Tackling undeclared work in the European Union, 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
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H. overwegende dat zwartwerk leidt tot verminderde belastingopbrengsten, de financiering
van sociale zekerheidsstelsels ondermijnt en bovendien de capaciteit van de lidstaten 
beperkt om de sociale diensten uit te breiden, 

I. overwegende dat voor een doeltreffende bestrijding van zwartwerk het noodzakelijk is om 
de toezichthoudende en sanctiemechanismen te versterken met behulp van de 
arbeidsinspectie, de belastingdiensten en sociale partners, 

J. overwegende dat zwartwerk negatieve implicaties heeft voor alle pijlers van de strategie 
van Lissabon: volledige werkgelegenheid, kwaliteit en productiviteit van arbeid, sociale 
cohesie,

1. Spreekt zijn grote zorg uit over de omvang van zwartwerk, met een percentage van 20% 
of meer van het bbp in een aantal lidstaten; 

2. is ingenomen met het initiatief van de Commissie dat op Europees niveau politieke 
prioriteit geeft aan zwartwerk en ingrijpende maatregelen eist op gemeenschaps- en 
nationaal niveau; 

3. stelt echter de moeilijkheden vast om de voor zwartwerk vastgestelde Europese politieke 
richtsnoeren concreet te maken in duidelijk gedefinieerde juridisch-institutionele 
instrumenten die elke lidstaat in concrete maatregelen zou kunnen vertalen;

4. vestigt de aandacht op de sterke asymmetrie tussen de instrumenten die de Europese Unie 
kan gebruiken voor het beleid inzake bevordering van de kwaliteit van arbeid en de 
instrumenten die toegepast worden voor het beleid dat een vrije markt moet waarborgen;

5. vraagt derhalve of een meer operationele en ingrijpende Europese actie in het kader van 
bestrijding van zwartwerk om te voorkomen dat de modernisering van het arbeidsrecht in 
Europa niet alleen bij een simpele uitspraak blijft;

6. onderstreept dat zwartwerk in de nationale wetgevingen op verschillende wijzen wordt 
gedefinieerd en dat een gemeenschappelijke definitie voor alle lidstaten bij zou dragen aan 
betrouwbare statistische gegevens over de omvang ervan; merkt in dit kader op dat de 
definitie in het rapport van de Commissie, waarin onderscheidt wordt gemaakt tussen 
legale en illegale activiteiten, gebruikt kan worden als uitgangspunt, onverminderd het feit 
dat de omvang van het verschijnsel in kwaliteit en kwantiteit per lidstaat verschilt;

7. vraagt aan de Commissie voorstellen te doen tot vaststelling van algemeen aanvaarde 
methodes om de omvang van zwartwerk te kunnen meten;

8. vraagt de Commissie om de oprichting in overweging te nemen van een gegevensbank 
waarin de verschillende benaderingen en maatregelen worden vastgelegd die op nationaal 
niveau door iedere lidstaat worden genomen en die tevens de uitvoerbaarheid en 
overdraagbaarheid naar andere sectoren en arbeid in andere lidstaten beoordeelt;

9. vraagt de Commissie om beleid te ontwikkelen dat algemene en sectoriële maatregelen 
bevat om zwartwerk tegen te gaan en te regulariseren, waaraan de sociale partners
volledig deelnemen en waarin bijzondere aandacht wordt besteed aan de meest getroffen 
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sectoren zoals hotels, restaurants, landbouw, huishoudelijke werkzaamheden en de bouw;

10. vraagt of de benadering van de Commissie om zwartwerk door een betere definitie van 
belasting- en sociale beschermingsstelsels zwartwerk financieel minder aantrekkelijk te 
maken, vergezeld kan gaan met doeltreffend beleid voor het scheppen van meer banen en 
die van betere kwaliteit zijn; 

11. vraagt of de hervorming van de socialebeschermingsstelsels opgenomen wordt in de 
geïntegreerde aanpak om het beleid inzake socialebeschermingsstelsels en het fiscale en 
economische beleid op elkaar af te stemmen;

12. vraagt aan de lidstaten om het omzetten van zwart werk in formele arbeidscontracten sterk 
te prikkelen evenals voor atypische arbeidsovereenkomsten voor beperkte tijd (twee jaar);

13. is van mening dat de Commissie collectieve grensoverschrijdende onderhandelingen moet 
steunen, onder meer middels een richtlijn die homogene waardige minimum lonen moet 
garanderen binnen de hele Europese Unie;

14. vraagt, op basis van ervaringen in bepaalde lidstaten, om evaluatie en bevordering van 
nieuwe categorieën van reguliere arbeid, zodat personen die zwartwerken de mogelijkheid 
hebben hun situatie te regulariseren door bijvoorbeeld gebruik te maken van een 
dienstencheque;

15. is ervan overtuigd dat bij het omzetten van zwart werk in regulier werk altijd verplicht 
belasting afgedragen moet worden, eventueel op voorhand als dit voor de werkgever 
eenvoudiger is; 

16. vraagt aan de lidstaten die ten behoeve van het vrije verkeer van werknemers in de 
Europese Unie overgangsregelingen hebben ingevoerd hun arbeidsmarkt open te stellen 
voor werknemers uit de nieuwe lidstaten, daar een beperkte of gedeeltelijk beperkte 
toegang niet alleen strijdig is met de Europese gedachte maar ook het probleem van het 
zwartwerken kan verergeren en territoriale onevenwichtigheden met zich meebrengt;

17. overweegt dat een vereenvoudiging of vermindering van administratiekosten, met name 
voor het midden- en kleinbedrijf, de kans op zwartwerk zou kunnen verminderen;

18. uit de eis dat toeleveranciers verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele 
onregelmatigheden ten aanzien van afdrachten en fiscaliteit die door deze toeleveranciers 
worden vastgesteld;

19. vindt dat er op nationaal niveau nauw samengewerkt moet worden tussen de betrokken 
overheids- en private organisaties, door een beroep te doen op de lidstaten om 
vernieuwende methodes te gebruiken die gebaseerd zijn op specifieke indicatoren en 
referentiegegevens van de verschillende bedrijfsonderdelen ten einde de fiscale erosie te 
bestrijden;

20. herinnert eraan dat een uitsluitend repressief beleid ertoe kan leiden dat zwartwerk zich 
concentreert in de minst gestructureerde landen en in de minst gereguleerde economieën;
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21. dringt er in dit kader op aan dat de Commissie een "handvest voor zwartwerk" presenteert 
aan de sociale en economische partners die betrokken zijn bij de bestrijding van 
zwartwerk. In dit handvest is de progressieve openbaring van zwartwerk gedurende een 
beperkte overgangsperiode (twee jaar) toegestaan, zonder dat hier enige vorm van sanctie 
op van toepassing is. Na afloop van deze periode zal het echter noodzakelijk zijn om het 
sanctiebeleid te verscherpen;

22. vindt dat ondernemingen die zwartwerkers in dienst hebben en niet gevestigd zijn in het 
land waar de activiteit wordt uitgeoefend actiever op moeten treden, en merkt op dat de 
situatie verbeterd zou kunnen worden door het kaderbesluit 2005/214/JAI van de Raad 
van 24 februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op 
geldelijke sancties1;

23. eist een strengere en doeltreffendere naleving van het arbeidsrecht en de geldende normen 
op dit gebied, in het bijzonder van Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met 
het oog op het verrichten van diensten2; 

24. vindt dat de Europese Unie een grotere rol moet spelen in het bevorderen van een betere 
samenwerking en coördinatie tussen de arbeidsinspecties door meer economische en 
technologische middelen beschikbaar te stellen aan de inspectiediensten, stelt tevens de 
oprichting voor van een soort "Europees sociaal platform";

25. pleit voor een betere samenwerking en uitwisseling van informatie – met vermelding van 
behaalde en niet behaalde resultaten - tussen de lidstaten ten einde een beter inzicht te 
krijgen in het verschijnsel zwartwerk;

26. is ingenomen met de oprichting van een Comité op hoog niveau dat de lidstaten 
ondersteuning moet bieden bij het ontwikkelen en uitwisselen van goede praktijken op het 
gebied van controle en verbetering van de wetgeving inzake ter beschikking gestelde 
werknemers;

27. is van mening dat zowel werknemers als potentiële gebruikers meer bewust gemaakt 
dienen te worden van de risico's en kosten van zwartwerk en van de voordelen van het 
omzetten van zwartwerk in regulier werk;

28. pleit op Europees en lokaal niveau voor permanente campagnes tegen zwartwerk, 
bevordering van informatie-uitwisseling en bewustwordingsinitiatieven waarin door de 
sociale partners, overheden, kamers van koophandel en centra voor werkgelegenheid, 
scholen, prefecturen en de verschillende monitoring- en handhavingssystemen nauw 
samengewerkt wordt;

29. overweegt dat de verschillende maatregelen ondersteund moeten worden met campagnes 
die een cultuur van legaliteit, bevordering van arbeid van kwaliteit en een cultuur van 
ondernemingen die zich aan de wet houden benadrukken;

                                               
1 PB L 76 van 22.3.2005, blz. 16.
2 PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1.
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30. eist ondertekening door alle lidstaten van de Internationale Conventie inzake de 
bescherming van de rechten van arbeidsmigranten en hun gezinsleden;

31. is van mening dat ter bestrijding van het verschijnsel zwartwerk programma-instrumenten 
moeten worden ingevoerd op lokaal en Europees niveau die tegelijkertijd ingezet kunnen 
worden voor de uitvoering van het economisch-sociaal beleid en maatregelen ten behoeve 
van monitoring en handhaving moeten worden ontwikkeld;

32. vraagt de Commissie de hypothetische oprichting te bestuderen van een "Europees Fonds 
voor ontwikkeling van reguliere arbeid", dat regionale en lokale anti-zwartwerkprojecten 
ondersteunt;

33. oordeelt dat zelfs voor het verschijnsel zwartwerk gebruik gemaakt moet worden van 
steunmaatregelen van de staat die zijn vrijgesteld van aanmelding, door het begrip 
"scheppen van banen" ruimer te definiëren in de zin van "scheppen van reguliere 
arbeidsplaatsen"; merkt op dat zwartwerk geen echt werk is en dat bijgevolg de financiële 
prikkel om deze om te zetten in een reguliere arbeidsplaats kan worden aangemerkt als 
"steunmaatregel voor het scheppen van banen";

34. eist financiering van onderzoeksprojecten op het gebied van gezondheid en veiligheid op 
het werk alsmede promotionele activiteiten die preventie en verspreiding van een cultuur 
van gezondheid en veiligheid op de werkvloer tot doel hebben, met een speciale 
vermelding van bedrijfstakken waar een hogere kans op ongevallen bestaat, waar 
overigens het meeste zwartwerk voorkomt; 

35. is van mening dat een goed scholingsbeleid een eerste stap is in de bestrijding van 
zwartwerk;

36. neemt kennis van bovengenoemd richtlijnvoorstel van het Europees Parlement en de Raad 
dat sancties tegen werkgevers omvat die beroep doen op diensten van onderdanen van 
derde landen die illegaal in de Europese Unie verblijven;

37. is van mening dat illegale tewerkstelling van illegalen een complex probleem is dat 
grootschalige transversale maatregelen vereist en niet alleen kan worden opgelost door het 
opleggen van sancties aan werkgevers;

38. is van mening dat de bestrijding van de groeiende informele economie en in het bijzonder 
het bestrijden van illegale arbeidsmigranten niet alleen gebaseerd moet zijn op een beleid 
inzake rechtshandhaving en uitzetting, maar tevens op instrumenten en mechanismen die 
de tewerkstelling van arbeidsmigranten moeten voorkomen en bestrijden en die de 
fundamentele mensen- en arbeidsrechten van arbeidsmigranten erkennen en eerbiedigen; 

39. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en aan de 
Commissie.
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TOELICHTING

De Europese Unie en haar instellingen kunnen niet passief blijven tegenover de omvang van 
het verschijnsel zwartwerk. Het percentage zwartwerk bedraagt meer dan 20%. Er is derhalve 
duidelijke sprake van illegaliteit, die ontoelaatbaar is daar het de concurrentie tussen 
ondernemingen en gebieden dwarsboomt. Zwartwerken wordt veroorzaakt door verschillende 
factoren: deze hebben ongetwijfeld te maken met bepaalde tekortkomingen van de 
arbeidsmarkt voor wat betreft de huidige reorganisatie van bepaalde ondernemingen, maar 
ook met een zekere kwetsbaarheid van andere ondernemingen die zich niet kunnen handhaven 
op de markt. Andere oorzaken zijn illegale immigratie en communautaire immigratie, niet 
altijd even goed overheidsbeleid en ongeëigend fiscaal beleid. Het lijkt echter gepast om 
duidelijk te maken dat serieuze bestrijding van zwartwerk noodzakelijk is om te voorkomen 
dat de Europese socialezekerheidsstelsels in de nabije toekomst sterk verzwakt raken. In 
werkelijkheid zal het moeilijk zijn om tegenover de historische uitdagingen waar Europa voor 
staat – mondialisering en demografische ontwikkeling – beleid te ontwikkelen dat een 
antwoord biedt op deze uitdagingen als we niet in staat zijn om een halt toe te roepen aan de 
groeiende informele economie. Maar dat zijn niet de enige gevolgen van zwartwerk.

In alle opzichten wordt zwartwerken van nature uit gekenmerkt door onzekerheid. Als we de 
gegevens over arbeidsongevallen bestuderen, kunnen we vaststellen dat een groot aantal van 
deze ongevallen veroorzaakt wordt door de typologie van de verrichte arbeid. 

De Commissie streeft ernaar dat in 2014 het aantal arbeidsongevallen met 25% gedaald is. Dit 
wil zij bereiken door zwartwerk en werk dat niet aan de voorschiften voldoet actief te 
bestrijden. 

Een ander gevolg is een verslechtering van de concurrentiefactoren in Europa tussen 
ondernemingen die zich aan de regels houden en ondernemingen die dat niet doen. Hoe 
kunnen we zorgen voor een transparante mededinging in Europa als een gedeelte van de 
markt corrupt is? Tot slot moet er nog een ander belangrijk element genoemd worden.
Zwartwerk is een destabiliserende factor voor de verschillende arbeidsmarkten en leidt tot 
moeilijk beheerbare situaties. 

 Verdere modernisering van arbeid en ontwikkeling van flexizekerheid lijkt uiterst moeilijk 
te realiseren als men niet in staat is zwartwerk en werk wat niet voldoet aan de 
voorschriften aan banden te leggen en de arbeidsmarkten minder gesegmenteerd en 
homogener te maken. Uiteindelijk moet duidelijk gesteld worden dat de 
Lissabondoelstellingen niet verwezenlijkt kunnen worden zonder het verschijnsel 
zwartwerk aan te pakken. 

Het lijdt geen enkele twijfel dat het Europa van de 27 zich steeds bescheidener toont ten 
aanzien van de samenhang tussen haar eigen beleidsterreinen en haar vermogen en wil om de 
woorden in daden om te zetten. 

Dit geldt op alle gebieden, hoewel het goed is te weten dat de publieke opinie in Europa
bijzonder gevoelig is voor alles wat met arbeid te maken heeft. Dit komt omdat arbeid de 
sociale toekomst van Europa, de economische situatie en het welzijn van de Europese burger 
bepaalt.
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Een niet geringe taak dus, die niet gebaat is bij mooie woorden maar vraagt om duidelijke en 
concrete acties.

Uit de kenmerkende Europese aanpak van deze sector blijkt overigens duidelijk dat het niet 
eenvoudig is om de nieuwe politieke lijnen ten aanzien van zwartwerk te vertalen in 
nauwkeurig gedefinieerde juridische en institutionele instrumenten, die op hun beurt omgezet 
kunnen worden in duidelijke maatregelen in de verschillende lidstaten.

Dit komt doordat de vorm die de Europese Unie gebruikt om zwartwerk aan te pakken gericht 
blijft op "soft law" instrumenten, waardoor het niet mogelijk is om ten aanzien van 
doeltreffendheid en strenge aanpak een kentering teweeg te brengen in de Europese aanpak ter 
bestrijding van dit verschijnsel. Het is echter juist om in dit verband eraan te herinneren dat -
terwijl de harmonisatietechnieken op het gebied van zwartwerk de laatste jaren tot geen enkel 
succes hebben geleid - het gebruik van "soft law" daarentegen geleidelijk een zekere 
convergentie in de aanpak van het zwartwerkprobleem tussen de lidstaten tot stand heeft 
gebracht . Hierbij dient de aandacht gevestigd te worden op de grote mate van asymmetrie 
tussen de instrumenten die de Europese Unie kan en wil gebruiken ten behoeve van de 
bevordering van arbeid van kwaliteit en de instrumenten voor het beleid inzake de 
waarborging van de vrije markt. 

In haar aanwijzingen, waarin verschillende belangrijke doelstellingen ten aanzien van de 
bestrijding van zwartwerk worden genoemd, pleit de Commissie voor rationalisering en 
doeltreffendheid van nationale regelgeving op het gebied van arbeidsverhoudingen. Zonder
echter de geëigende en specifieke instrumenten voor handen te hebben die nodig zijn voor de 
verwezenlijking van deze doelstellingen.

Daarbij moeten we bijvoorbeeld denken aan de mogelijkheid om minstens de belemmeringen 
met betrekking tot atypische arbeid te verminderen, aan het gebruik van de Structuurfondsen 
voor dit zelfde doel of aan de mogelijkheid om door middel van een richtlijn collectieve 
grensoverschrijdende onderhandelingen te steunen waardoor homogenisering van minimum 
salarissen in Europa bereikt kan worden.

Om al deze redenen is er dus veel te doen op het gebied van intensivering van de bestrijding 
van zwartwerk. Dit verslag tracht hierop aan te sluiten en de voorstellen in dit verslag moeten 
de nuttige kaders bieden waarbinnen ondersteuning van deze bestrijding plaats kan vinden.
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