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Werfdag bouw ACVBIE 
 

 

Op woensdag 16 oktober 2019 organiseert ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) een nieuwe 
nationale werfdag! Tijdens deze werfdag informeren meer dan 1.000 militanten en personeelsleden 
van ACVBIE ruim 15.000 werknemers uit de bouwsector verspreid over meer dan 2.000 werven over 
hun loon- en arbeidsvoorwaarden. 
 
Werknemers uit KMO’s informeren 
 
Het is zeker geen eenvoudige opdracht om alle werknemers te bereiken en te informeren aangezien 
de sector voor 92% uit KMO’s bestaat die actief zijn op werven verspreid over het hele land. 
Desondanks wil ACVBIE een zo groot mogelijk aantal werknemers informeren over het pas afgesloten 
sectorakkoord en over de stand van zaken in onze strijd tegen sociale dumping. 
 
Dankzij het sectorakkoord 2019-2020 zullen de loon- en arbeidsvoorwaarden van de bouwvakkers er 
fors op vooruitgaan, onder andere op vlak van mobiliteit. Zo gaan de mobiliteitsvergoedingen vanaf  
1 december 2019 met 20% omhoog (behalve voor de chauffeurs met passagier die de verhoging van 
het RSZ-plafond moeten afwachten) en krijgen de werknemers met meer dan 43.000 kilometer per 
jaar op de teller een extra betaalde verlofdag. 
 
Bovendien wordt de strijd tegen sociale dumping en schijnzelfstandigheid in de sector onverminderd 
voortgezet. ACVBIE blijft enerzijds ijveren voor een correcte inning van de sociale zekerheidsbijdragen 
in het land waar de gedetacheerde werkzaam is en anderzijds voor beter bemande controle- en 
inspectiediensten. 
 
In dit kader wil ACVBIE de bouwvakkers ook waarschuwen voor het voorstel van Bouwunie van 
afgelopen weekend, waarin er wordt gepleit voor meer flexibiliteit door de inzet van freelancers in de 
sector. Dit druist volledig in tegen het gezond verstand. Het voorstel zal immers leiden tot een 
toename van het aantal schijnzelfstandigen en tot nog meer precaire arbeid. Het idee van Open VLD 
om het systeem van flexi-jobs uit te breiden naar de bouwsector zal dezelfde gevolgen met zich 
meebrengen. ACVBIE verzet zich fel hiertegen! Bouwen op precaire omstandigheden biedt geen 
toekomstperspectieven, niet voor de werknemers, noch voor de bedrijven, noch voor de klant! 
 
Maar ook luisteren… 
 
Deze werfdag biedt de gelegenheid aan ACVBIE om te luisteren naar wat de werknemers te vertellen 
hebben om zo een beter inzicht te krijgen in hun bekommernissen en in de problemen waarmee ze 
dagelijks op het werk geconfronteerd (kunnen) worden. 
 
Voor meer informatie: 
 

• Patrick Vandenberghe, voorzitter ACVBIE, 0477/54.39.08 (NL) 

• Pierre Cuppens, algemeen secretaris ACVBIE, 0477/54.39.38 (FR) 


