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ACVBIE reageert verheugd op het verwerpen van voorstel tot e-dienstenkaart 
 

Vandaag heeft de Commissie Interne Markt van het Europees Parlement met een ruime meerderheid 
besloten om het voorstel van de Europese Commissie voor de introductie van een e-dienstenkaart te 
verwerpen. Daarmee heeft het Europees Parlement duidelijk positie ingenomen. Ondanks alle druk vanuit 
de Europese Commissie, hebben vijf bevoegde commissies allen gestemd voor de verwerping van het 
voorstel. 
 
ACV bouw – industrie & energie (ACVBIE) reageert verheugd op dit positieve signaal vanuit Europa. Het 
voorstel had in eerste instantie nooit op tafel mogen liggen.  
 
Volgens de Europese Commissie moest het initiatief bijdragen tot meer grensoverschrijdende 
dienstverlening in o.a. de bouwsector. De ‘geviseerde’ sectoren hebben hier echter nu al overvloedig mee 
te kampen. Volgens cijfers van de Belgische RSZ zijn sinds 2016 al meer dan 35 % van de tewerkgestelde 
arbeiders in de bouw afkomstig uit het buitenland en aan de slag via detachering. In de voorbije vijf jaar 
hebben 20.000 bouwvakkers hun job verloren. De sociale partners van de bouwsector waren dan ook al 
vanaf het begin sterk gekant tegen het idee. 
 
Als het voorstel er was gekomen, zouden de controles nog moeilijker zijn geworden. De aflevering van de 
kaart zou immers in het land van oorsprong moeten gebeuren. De toekenning zou quasi automatisch 
verlopen, met geen enkele garantie inzake fraudebestendigheid. 
 
ACVBIE is niet gekant tegen de interne markt, maar vraagt om correcties en controles zodat een eerlijke 
concurrentie kan plaatsvinden met respect voor de rechten van werknemers. De e-dienstenkaart was een 
open uitnodiging voor postbusondernemingen en schijnzelfstandigen. Het is voor ACVBIE onbegrijpelijk 
dat N-VA dit voorstel in het Europese Parlement steunt.  
 
ACVBIE heeft nooit begrepen hoe de Europese Commissie dit voorstel heeft kunnen doen op een moment 
dat diezelfde Commissie de strijd tegen sociale dumping wil opvoeren door de regels voor detachering te 
verscherpen. 
 
De strijd is echter nog niet gestreden. Het Europees Parlement heeft zich uitgesproken. Nu is het aan de 
lidstaten. ACVBIE vraagt de Belgische regering dan ook om het voorbeeld van het Europees Parlement en 
de buurlanden te volgen: weg met de e-dienstenkaart! 
 
Tot slot roept ACVBIE de Europese Commissie op om het voorstel onmiddellijk in te trekken. Tegelijkertijd 
vragen we dat de herziening van de detacheringsregels en de regels rond sociale zekerheid i.k.v. 
detachering zo spoedig mogelijk worden goedgekeurd.  



De werknemers in de bouwsector willen eindelijk resultaten zien in de strijd tegen sociale dumping! 
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