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Persbericht – 7 maart 2016

Europees plan voor strengere regels inzake
detachering biedt géén oplossingen om de sociale
dumping en het enorme banenverlies in de bouw
tegen te gaan.
“Het is totaal verkeerd om dit plan van Europees Commissaris voor Werk Marianne
Thyssen om de richtlijn rond detacheringen aan te scherpen voor te stellen als een
oplossing voor de sociale dumping in de bouw. Het plan verstrengt onvoldoende de
controle op een correcte toepassing van detachering. Als er niet snel maatregelen
komen rond de sociale zekerheid, dan kost de detachering ons land enkele miljarden aan
gemiste inkomsten maar zal het banenverlies in de bouw oplopen tot 45.000”, zegt
Robert de Mûelenaere.
De voorstellen die Europees Commissaris Thyssen morgen zal voorstellen in Straatsburg zullen
voor België en de bouw in het bijzonder weinig of niets veranderen. De maatregelen bevestigen
vooral bestaande Europese rechtspraak. Europa en de lidstaten zijn sowieso niet in staat om
het nu reeds verplichte minimum minimorum te doen respecteren. Hoe zal men dan deze
bijkomende verplichtingen kunnen doen toepassen en controleren, vraagt de Confederatie zich
af.
De detachering van werknemers moet teruggebracht worden tot waarvoor het echt is bedoeld
namelijk het tijdelijk en occasioneel uitvoeren van werken. Nu wordt detachering en zeker in de
bouw een alternatieve en bijzonder goedkope vorm van tewerkstelling voor de dure
tewerkstelling in loondienst. Nu reeds werkt 4% van onze beroepsbevolking met het statuut van
gedetacheerde en waren 41.000 gedetacheerde werknemers in de bouwsector actief in 2015
terwijl de sector 19.000 banen in loondienst zag verloren gaan.
“Controle op de aflevering en duurtijd van het detacheringsformulier (A1) door de detacherende
landen, controlemechanismen op schijndetachering, beperking van de detacheringsduur en
het bestraffen van de carrousel van opeenvolgende korte detacheringsperiodes, zijn wel
maatregelen die de sociale dumping en fraude kunnen helpen bestrijden. Blijft het pijnpunt van
de enorme verschillen in sociale lasten die Europees Commissaris Thyssen dringend moet
regelen in haar plan van aanpak voor eerlijke concurrentie en behoud van tewerkstelling”,
onderlijnt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.
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De Confederatie Bouw verdedigt de belangen van meer dan 15.000 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.

