
                     

Persbericht 
Brussel, 24 oktober 2017 

 
  

INFORMATIE EN SENSIBILISERING 
OP DE BOUWWERVEN 

 

Op 26 oktober 2017 organiseert ACVBIE een nieuwe nationale 'werfdag'! Tijdens deze nationale 
werfdag brengen onze regionale ploegen een bezoek aan 15.000 bouwvakkers verspreid over bijna 
2.000 werven. Deze actie heeft een dubbel doel: enerzijds de werknemers informeren over de loon- 
en arbeidsvoorwaarden in de sector en ze anderzijds bewust maken van de genomen en nog te 
nemen maatregelen in de strijd tegen sociale dumping in de sector. 
 

De werknemers uit de bouwsector informeren blijft een prioritaire doelstelling voor 
ACVBIE! 
 

Het is zeker geen gemakkelijke opdracht om alle bouwvakkers te bereiken! De sector bestaat immers 
voor het grootste deel uit kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) die werkzaam zijn op werven 
verspreid over het hele land. Het hoofddoel van deze werfdag is dan ook om zelf naar de KMO-
arbeiders toe te gaan om hen te informeren over hun loon- en arbeidsvoorwaarden. Om dit te 
verwezenlijken, zullen meer dan 1.000 militanten en personeelsleden van ACVBIE gemobiliseerd 
worden.  
 

De strijd tegen sociale dumping: een voortdurend gevecht voor ACVBIE! 
 

ACVBIE neemt akte van het ontwerp van herziening van de detacheringsrichtlijn voorgelegd door de 
Europese commissaris voor Werkgelegenheid Marianne Thyssen. 28 lidstaten hebben hierover op 
maandag 23 oktober een akkoord bereikt. Deze richtlijn heeft ervoor gezorgd dat, ondanks de 
heropleving van de bouwsector, meer dan 20.000 arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan tussen eind 
2011 en eind 2015. De Raad van de EU zal nu de onderhandelingen opstarten met het Europees 
Parlement over dit ontwerp van herziening. Op die manier wil men overgaan tot de volledige 
toepassing van het beginsel "gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek". 
 

De discussie rond het tijdelijke karakter van de detachering is echter een grote smet op het akkoord. 
Een arbeider zou gedurende 18 maanden gedetacheerd kunnen worden. De Belgische sociale partners 
in de bouw wouden deze duurtijd graag beperken tot 6 maanden, eventueel te verlengen na aanvraag 
en controle. Bovendien is de dumping met betrekking tot sociale bijdragen verre van opgelost! Het is 
dan ook moeilijk om victorie te kraaien! Hoewel er vandaag een eerste stapje is gezet richting een 
eerlijkere Europese arbeidsmarkt, blijft er nog een lange weg af te leggen richting een socialer Europa.  
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