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“Welke toekomst willen we voor onze bouw?”
Het HIVA, onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving, publiceerde zopas een studie over de impact
van intra-EU detachering op de Belgische economie, met een focus op de bouwsector. Ze stelt vast dat
vooral grote bedrijven gebruikmaken van detachering en zo de kleinere bouwbedrijven intern
beconcurreren. De onderzoekers suggereren bovendien dat een lastenverlaging niet de beste oplossing
voor detachering is. “Toch moeten we ook deloyale legale concurrentie aanpakken. Dat is enkel mogelijk via
een loonlastenverlaging”, zegt gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere.
De bouw groeide afgelopen jaar met 3,7%, maar de banen die dat opleverde, gingen vooral naar gedetacheerden.
“De vraag die we ons moeten stellen is welke toekomst we voor de bouwsector willen? Een gebaseerd op eigen
tewerkstelling, met nadruk op een nieuwe instroom van jongeren, of een die steunt op buitenlandse werkkrachten?”
De Confederatie Bouw benadrukt nogmaals dat bouwbedrijven bijna verplicht worden om gedetacheerde
werknemers te gebruiken, willen ze nog enigszins concurrentieel zijn. “De buitenlandse loonkosten worden meer en
meer door onze klanten als referentieprijs beschouwd”, stelt Robert de Mûelenaere. “De sociale lasten in het land
van oorsprong liggen een stuk lager. Het verschil kan oplopen tot 20% en zelfs 30%. De eigen tewerkstelling staat al
jaren onder druk en leidt tot massaal jobverlies.”
Sociale zekerheid
De Confederatie Bouw blijft dan ook ijveren voor een specifieke loonlastenverlaging van 600 miljoen euro, als
aanvulling en versterking van de 40 maatregelen die de bouwsector samen met de overheid neemt in de strijd tegen
sociale dumping. “We voeren de strijd tegen illegale concurrentie dagelijks op. Maar we moeten ook deloyale legale
concurrentie aanpakken. Dat is mogelijk via een loonlastenverlaging waarbij we de concurrentiekracht herstellen,
verloren jobs recupereren en de productiviteit verhogen.”
Bovendien kan de regering op die manier zelf de socialezekerheidsbijdragen innen en de staatskas aandikken. “De
bouw is een van de sterkere werkgevers van dit land. We tellen nog steeds 200.000 loontrekkenden, goed voor 20
miljard euro aan bijdragen voor de schatkist. Maar wat als we binnenkort met meer en meer gedetacheerden
werken? Dan ondermijnen we onze sociale zekerheid”, besluit Robert de Mûelenaere.
De Confederatie Bouw verdedigt de belangen van meer dan 14.500 ondernemingen uit de bouwsector: zelfstandigen, kmo’s en
grote ondernemingen uit alle takken van de bouw. De Confederatie is aanwezig op lokaal, gewestelijk, nationaal en Europees
niveau. Ze is initiatiefnemer van grote evenementen zoals het BouwForum en Open Wervendag.

