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STOP SOCIALE DUMPING ! 

Weg met de e-dienstenkaart voor de bouwsector! 
 
Wil de Europese Commissie sociale dumping nog bevorderen? 
De Algemene Centrale ABVV (AC ABVV) en ACV bouw – industrie & energie (ACVBIE) verwerpen het 
ontwerp van de Europese dienstenkaart en vragen de Commissie om enig realisme aan de dag te 
leggen.  
Begin januari heeft de Dienst Interne Markt (DG Grow) van de Europese Commissie een nieuw 
voorstel gedaan voor een e-dienstenkaart. Deze kaart viseert bijna uitsluitend de bouwsector. 
Volgens DG Grow is de bouwsector te protectionistisch: er zouden te veel administratieve barrières 
zijn en te weinig grensoverschrijdende dienstverlening. Over welke barrières gaat het hier?  
Over de controle op gedetacheerde werknemers? De verplichte formulieren? Verplichte 
verzekeringen ter bescherming van de werknemers? Voor ons zijn dat geen barrières, maar 
hulpmiddelen om de rechten van de Belgische en buitenlandse werknemers te beschermen. Voor de 
AC ABVV en ACVBIE heeft deze bescherming geen prijs. Toch wil de Europese Commissie deze 
bescherming terugdringen en aan de kaak stellen door een Europese dienstenkaart in te voeren die 
totaal geen zin heeft en het leven voor fraudeurs enkel nog gemakkelijker zal maken.  
 
Hoe werkt de Europese dienstenkaart?   
Met een e-dienstenkaart zullen bedrijven en zelfstandigen eenvoudiger in een andere lidstaat aan 
het werk kunnen. Deze kaart kan via een website aangevraagd worden. De gegevens zullen bij 
aanvraag eventueel gecontroleerd kunnen worden, maar als dat niet binnen een korte tijd kan 
gebeuren, dan zal de kaart automatisch afgeleverd worden. De kaart garandeert dat de 
onderneming of de zelfstandige een correcte onderneming is. Voor DG Grow moet dat ook 
voldoende zijn voor de inspectiediensten in het werkland. De Commissie heeft blijkbaar over het 
hoofd gezien dat de bouwsector in België ook slachtoffer is van sociale dumping.  
 
Het aantal buitenlandse werknemers in de bouw in België blijft immers toenemen. Sinds 2007 is het 
aantal Limosa-aangiftes toegenomen van 50.000 naar bijna 400.000 in 2015. België bekleedt de 
derde plaats in Europa als het gaat om de tewerkstelling van gedetacheerde werknemers. In 2014 
was de bouwsector goed voor 57% van de uniek gedetacheerde personen naar België. Detachering is 
in feite een economisch model geworden om spotgoedkope bouwvakkers doorheen Europa rond te 
sturen. De regels zijn complex en moeilijk controleerbaar. Belgische inspectiediensten zijn bij 
controleopdrachten ook volledig afhankelijk van de wil tot samenwerking vanuit andere Europese 
landen. In dergelijke omgeving gedijen fenomenen als postbusbedrijven en schijnzelfstandigheid 
zeer goed. En dat alles leidt in de praktijk tot sociale dumping op massale schaal. De afgelopen 5 jaar 
zijn er in de bouwsector alleen al meer dan 20.000 jobs verloren gegaan. 
  
Terwijl de Dienst Werk van de Europese Commissie voorstellen doet om de problematiek van sociale 
dumping aan te pakken door een herziening van de detacheringsrichtlijn voor te stellen, wil DG 
Grow blijkbaar meer schijnzelfstandigen en meer postbusondernemingen in de bouwsector. Dit is 
onaanvaardbaar voor de Belgische en Europese bouwvakbonden.  
 



De ultraliberale visie van DG Grow, waarbij inspectiediensten, performante controles, cao-lonen, 
vakbonden, sociale partners, enz., worden gezien als protectionisme en een “belemmering”, heeft 
precies geleid tot de huidige afkeer bij vele werknemers ten aanzien van het Europese project. De 
Europese politiek heeft dit ondertussen begrepen en komt met voorstellen voor een meer sociale 
Europese Unie. DG Grow heeft het blijkbaar nog altijd niet begrepen.  
 
ACVBIE en AC ABVV vragen aan de Europese Commissie om een duidelijk signaal te geven en 
onmiddellijk het voorstel voor een e-Dienstenkaart in te trekken. Niemand heeft om dit voorstel 
gevraagd! Niet de werkgevers, niet de werknemers. Integendeel. Er moet een Europees actieplan 
komen tegen de plaag van schijnzelfstandigheid en postbusondernemingen. Daarnaast vragen de 
vakbonden van de bouwsector een daadkrachtig en vastberaden optreden van de Europese 
Commissie tegen sociale dumping: een gelijk loon en een goede sociale zekerheid voor gelijk werk ! 
 
Voor de bouwvakkers 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. 
 
ACVBIE en AC ABVV voeren actie op woensdag 15 maart aan DG Grow, Nerviërslaan 105, 1040 
Brussel. Ze overhandigen een “Ivoren Toren” om DG Grow te bedanken voor hun volgehouden 
strijd voor sociale dumping. Wij zullen ook een symbolisch kerkhof neerplanten om aan te tonen 
dat deze maatregelen de werkgelegenheid in de Belgische bouwsector verder kapot maken.  
 
Een delegatie van beide vakbonden zal om 11 uur langsgaan bij Minister van Economie en Werk, 
de heer Kris Peeters, om het standpunt van de Belgische regering te kunnen vernemen.  
 
Voor meer informatie: 
Tom Deleu, internationaal secretariaat ACVBIE, 0475/90.70.66 

Fabrice Meeuw, nationaal sectoraal verantwoordelijke bouw ACVBIE, 0477/54.39.58 
Robert Vertenueil, algemeen secretaris AC ABVV, 0494/58.53.29 
Karel Jan Meert, communicatiedienst AC ABVV, 0486/28.01.90 
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