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Sociale dumping blijft de bouw verzieken!
Sociale dumping is en blijft het grootste probleem waarmee onze bouwsector te kampen heeft. Ondanks
enkele stappen in de goede richting, zoals de ondertekening van de Europese pijler van sociale rechten,
constateren onze bouwvakarbeiders dat er veel politieke beloftes worden gemaakt, maar er op de werven
weinig tot geen verbetering te merken valt. Het aantal gedetacheerde arbeiders dat naar ons land komt
om bouwactiviteiten uit te voeren, is de laatste jaren blijven toenemen. Het werkvolume mag dan wel
stijgen, het werk wordt niet gedaan door Belgische bouwvakkers. Koplopers zijn Polen (29 %), Portugal
(25 %), Nederland (21 %) en Roemenië (17 %). Ook buitenlandse schijnzelfstandigen verstoren meer en
meer de bouwsector.
Het gevolg hiervan is dat het sectoraal stelsel beetje bij beetje uitgehold wordt en het statuut van de
Belgische bouwvakarbeider steeds zwaarder onder druk komt te staan binnen het sociaal overleg. Er
wordt steeds meer gevraagd om langere uren te kloppen en het statuut van de Belgische
bouwvakarbeider aan te passen aan de extreme flexibiliteit van de gedetacheerde arbeiders en
schijnzelfstandigen.
De provincie West-Vlaanderen is jammer genoeg geen uitzondering op deze regel. Sinds het eerste
kwartaal van 2015 tot en met het derde kwartaal van 2017, is er een uitstroom geweest van 141 WestVlaamse bouwvakkers. Dit terwijl het bouwvolume binnen de provincie gevoelig is toegenomen.
Gedetacheerde arbeiders en schijnzelfstandigen worden steeds vaker als goedkoper alternatief ingezet,
met als gevolg dat de West-Vlaamse bouwvakkers de pineut zijn.
ACV bouw – industrie & energie (ACVBIE) West-Vlaanderen wil dit probleem aankaarten en voert daarom
op maandag 29 januari 2018 actie. Een korte en ludieke optocht (met o.a. een bouwvakker in een
ziekenhuisbed) zal om 8u15 aan de achterkant van de Sint-Martinuskerk te Oekene naar het nieuwe
ziekenhuis AZ Delta te Roeselare, waar men vooral beroep doet op goedkope buitenlandse
arbeidskrachten, trekken.
Er moet een duidelijk signaal gegeven worden aan de politieke beleidsvoerders en andere opdrachtgevers
in de provincie. Er mag niet enkel rekening gehouden worden met het financiële plaatje, maar ook met
het aspect van tewerkstelling van West-Vlaamse arbeiders bij de toekenning van publieke opdrachten.
Het is tijd dat sociale dumping opnieuw een prioriteit wordt op de politieke agenda! Wij willen geen
beloftes meer, maar de volledige uitvoering van ons 40-punten plan voor eerlijke concurrentie in de
bouwsector (ondertekend in 2015 door de minister van werk en de staatssecretaris fraudebestrijding).
Voor alle duidelijkheid: de bouw van het nieuwe ziekenhuis betreft geen dossier waarbij ACVBIE WestVlaanderen kan aantonen dat de werknemers ter plaatse geen correcte verloning krijgen, het gaat om
een symbooldossier.

ACVBIE wenst eveneens te benadrukken dat het in se niet tegen buitenlandse arbeiders is in de
bouwsector. Buitenlandse arbeiders dienen op een correcte, veilige en menswaardige manier behandeld
en betaald te worden. In vele gevallen zijn ze noodzakelijk om gaten in de arbeidsmarkt in te vullen, maar
dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de Belgische bouwvakkers!
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