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Persbericht 18 maart 2016

Het gewaarborgd loon hervormen is
onaanvaardbaar. Dit verhoogt de loonkost en het
banenverlies in de bouw !
De kans is groot dat tijdens het begrotingsconclaaf van dit weekend gesproken
wordt over het “gewaarborgd loon”, dus over het verlengen van de periode waarin
de werkgever het loon van een zieke werknemer ten laste moet nemen. .
De Confederatie Bouw benadrukt dat de verlenging van het gewaarborgd loon
volstrekt onaanvaardbaar is voor de bouwsector.
“Als een aannemer vanaf dag één het volledige loon van zijn zieke
werknemer moet betalen en dit gedurende een periode van zestig dagen,
dan zal dit dat onze bouwbedrijven ieder jaar bijna € 100 miljoen meer
kosten,” aldus Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de
Confederatie Bouw. “Dat komt overeen met een stijging van de loonkost met
1,9 %.”
Robert de Mûelenaere: "Net nu onze aannemers dringend een verlaging van
de loonkosten nodig hebben. Sinds 2012 zijn er 19.000 jobs in
loondienst verdwenen in de bouwsector, onder druk van de oneerlijke
concurrentie door buitenlandse firma's en van sociale dumping. Daarom is
het hoogst noodzakelijk en dringend dat de regering de loonkosten van
aannemers vermindert. Alleen dat kan de Belgische bouwbedrijven weer
competitief maken."
De Confederatie heeft de regering erop gewezen dat er tegen het einde van de
legislatuur nog eens 25 000 banen in bouwbedrijven dreigen te verdwijnen als de
loonkosten in de bouw niet snel dalen.
Robert de Mûelenaere: "Het is verbijsterend in deze omstandigheden een
verlenging van het gewaarborgd loon ter sprake komt. Iedere verhoging van
de loonkosten riskeert het banenverlies nog groter te maken."
Deze maatregel stond ook al vermeld in het regeerprogramma van september
2014. Maar toen is het voorstel gelukkig afgewezen. De Confederatie Bouw is
zeer verontwaardigd dat het weer de kop opsteekt.
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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.

