
                                                              
              

Persbericht 
Brussel, 7 december 2016 

 

Gelijk loon voor gelijk werk! NU! 

Morgen, 8 december, komen de Belgische en Europese vakbonden van de bouwsector 

samen in Brussel om hun stem te laten horen in de strijd tegen sociale dumping. Zij vragen 

dat de Europese Commissie daadkrachtig en vastberaden optreedt om sociale dumping 

een halt toe te roepen. De vraag is eenvoudig: gelijk loon voor gelijk werk. NU! 

Sociale dumping heeft geleid tot een rampzalige economische en sociale situatie. En 

ondanks de beloften van de Europese Commissie om een en ander te veranderen, neemt 

deze Commissie niet de noodzakelijke maatregelen om dit verschijnsel te stoppen.  De 

afgelopen 5 jaar zijn er alleen al in de bouwsector 20.000 jobs verloren gegaan. 

Naast een daling van de tewerkstelling leidt deze dumping ook tot totaal onaanvaardbare 

situaties van sociale onrechtvaardigheid en uitbuiting van werknemers.  

Europa lijkt niet in staat om efficiënte oplossingen aan te reiken. Het ontwerp tot gerichte 

herziening van de detacheringsrichtlijn bevat misschien wel een aantal positieve 

elementen, maar het zal de situatie van duizenden Belgische werknemers die het 

slachtoffer zijn van sociale dumping niet verbeteren. Niet in de bouwsector, maar ook niet 

in andere sectoren zoals transport, schoonmaak, ...   

Erger nog, met haar intentie om nog snel een Europese dienstenkaart in te voeren, zal de 

Europese Commissie fraudeurs en postbusondernemingen nog meer aanmoedigen.  

Voor de vakbonden is het evident dat detachering een tijdelijke aanstelling moet blijven, 

met een maximale duur en meer controles op de naleving van alle geldende Europese en 

Belgische voorschriften.  

Voor onze werknemers is het hoog tijd dat Europa een andere koers vaart en concrete 

maatregelen neemt. De werknemers van de bouwsector slaan alarm.  Als de Europese 

Commissie niet naar deze alarmkreet luistert, zal de desintegratie van Europa blijven 

aanhouden. 

ACTIE OP 8 DECEMBER 2016 

9U30 - SCHUMANPLEIN IN BRUSSEL 

Voor meer informatie: 
Tom Deleu, internationaal secretariaat ACV bouw - industrie & energie : 
0475/90.70.66 



 


