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Regering organiseert sociale dumping in het 

kwadraat 

De regering heeft tijdens de begrotingscontrole beslist dat de vergoedingen die 
men verkrijgt voor diensten die men aanbiedt via bedrijven zoals Uber of AirBnB 

tot een bepaald jaarlijks plafond worden vrijgesteld van gewone 
personenbelasting. En ook al werd daar tot op heden met geen woord over 

gerept,  inmiddels is er ook sprake van een volledige vrijstelling van de sociale 
bijdragen. Om zo de blauwe loper te kunnen uitrollen voor 

nieuwe lagekostmaatschappijen die onze lonen, onze sociale zekerheid, onze 
arbeidsbescherming en onze financiering van de collectieve diensten zullen 

ondermijnen.   
 

“Deze bewust georganiseerde ontwrichting van samenleving en economie is 
onbegrijpelijk”, zegt Jan Sannen van ACV Transcom over de fiscale regeling die 

de regering tijdens de begrotingscontrole uitwerkte voor bedrijven zoals Uber en 
Airbnb. “Op het moment dat  de federale regering steunmaatregelen voor de 

getroffen Brusselse economie aankondigt, vernietigt ze met deze beslissing 

duizenden jobs in horeca en taxisector. Politiek cynisme kent blijkbaar geen 
grenzen”. 

“Deze witwasoperatie zal leiden tot het verlies van duizenden jobs door oneerlijke 

concurrentie die hierdoor ontstaat. Concurrenten die nauwelijks belasting en al 
helemaal geen sociale zekerheidsbijdragen betalen zullen de reguliere sector 

nekken. Wat  de overheid veel meer zal kosten dan die 20 miljoen opbrengst uit 
de Ubertaks. Alleen al voor de taxi-sector zijn de jobs van  6.500  chauffeurs 

bedreigd.  Dit is niets anders dan bewuste organisatie van oneerlijke concurrentie 
en sociale dumping in het kwadraat door de regering. Iedereen is daar slachtoffer 

van. Werknemers verliezen hun baan. Zelfstandigen zien hun zaak bedreigd. 

Uber-chauffeurs zijn de speelbal van een Amerikaans internetbedrijf en bouwen 
geen enkel recht op. En de staat loopt veel inkomsten mis”. 

Ook Frans Dirix, nationaal secretaris van ACV Voeding en Diensten ziet de nieuwe 

bui hangen: 

“Dit is een zoveelste aanslag op reguliere tewerkstelling.  We zitten al met de 

flexi-jobs in de horeca die als voorbeeld moeten dienen voor andere sectoren. En 
nu gaat de regering nog een stap verder.  Volwaardige jobs zijn echt geen 

prioriteit voor deze regering”.  



 

ACV-voorzitter Marc Leemans waarschuwt ook voor andere sectoren. 

”We hebben al gezien tot wat sociale dumping in sectoren zoals de bouw 
of het wegtransport leidt. Daar komt dit nu bovenop. Er is niet veel 
verbeelding nodig om te voorspellen waartoe dit kan leiden. Je 
ontwikkelt een app, stalt die in het buitenland en plakt er het etiket 
deeleconomie op. In één vingerknip gelden fiscale en sociale regels, 
verplichtingen en vergunningen niet meer”. 
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