
 
Persbericht 

Brussel, 11 mei 2016 

 
ACVBIE is verbijsterd door reacties 

vanuit Oost-Europa op het voorstel van Thyssen 
 
Gisteren vernam ACV bouw – industrie & energie (ACVBIE) dat Denemarken en 10 landen uit 
centraal- en Oost-Europa gezamenlijk een gele kaart zenden naar de Europese Commissie. Zij gaan niet 
akkoord met het voorstel van Thyssen om het principe “gelijk loon voor gelijk werk” terug boven te 
halen in het kader van detachering. Voor deze landen zijn lage lonen goed voor de economie en voor 
innovatie.  
 
ACVBIE is verwonderd dat deze 11 landen nu een alarmbelprocedure starten.  
Hebben zij de detacheringsrichtlijn dan nooit goed gelezen? 
 
Het voorstel van Thyssen brengt op zich niets nieuws als het gaat over de correcte lonen die betaald 
moeten worden bij detachering, maar gaat terug naar de oorspronkelijke principes. Dat werd ook recent 
bevestigd in een Europees arrest in Finland waar een Poolse elektriciteitsfirma werd veroordeeld om zijn 
werknemers te betalen volgens de Finse lonen (in ruime zin, zelfs vakantiegeld!). 
 
Als ze vandaag reageren, geven ze geen gele kaart aan Thyssen. Ze geven een gele kaart aan de principes 
van detachering. En uiteindelijk tegen de interne markt. 
 
Het geduld van de bouwvakkers in België raakt ondertussen op. De voorbije vijf jaar gingen ruim 20.000 
jobs verloren in de bouw. Met een aantal symbolische maatregelen zullen we er niet meer komen.  
 

ACVBIE vraagt dat: 

- naar België gedetacheerde werknemers dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden krijgen als de 
Belgische werknemers; 

- de sociale zekerheidsbijdragen in het werkland worden geïnd; 

- de periode van detachering en de geldigheid van het A1-formulier tot 6 maanden beperkt 
worden; 

- het werkland bevoegd is voor de herkwalificatie van het A1-formulier; 

- een actieplan tegen schijnzelfstandigheid wordt opgesteld. 

 

ACVBIE organiseert op 17 en 18 mei 2016 een grote conferentie in het Thon Hotel City Centre 
(Bolwerklaan 17 – Brussel) over deze problematiek en zal verschillende voorstellen formuleren voor een 
verbetering van de situatie op het terrein. Samen met de werkgevers! Dat zal het begin zijn van een 
nieuw campagne- en actieplan tegen sociale dumping. 

 

Voor meer informatie: 

Stefaan Vanthourenhout, voorzitter van ACV bouw – industrie & energie (NL): 0475/61.98.94 

Fabrice Meeuw, studiedienst van ACV bouw – industrie & energie (FR-NL): 0477/54.39.58 

Tom Deleu, internationaal secretariaat van ACV bouw - industrie & energie (FR-NL): 0475/90.70.66 


