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Minder gedetacheerde werknemers in de Belgische bouwsector:  
nuance is op zijn plaats! 

 
De vreugdekreten die de Confederatie Bouw recent slaakte naar aanleiding van de daling van het 
aantal gedetacheerde werknemers in België dienen gerelativeerd te worden! 
 
Uiteraard is ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) blij met de groei van de activiteit in de sector, 
maar ze wil toch ook enkele nuances aanbrengen bij de interpretatie van deze cijfers door de 
werkgevers. 
 
LIMOSA-statistieken (bron: CONSTRUCTIV): Gedetacheerden 2016-2019, aantal aangiften en aantal unieke personen 

 ARBEIDERS ZELFSTANDIGEN 

Jaar Aantal aangiften Aantal arbeiders Aantal aangiften Aantal zelfstandigen 

2016 410.327 101.218 95.245 21.461 

2017 400.899 100.470 108.102 23.214 

2018 336.965 71.371 115.673 24.997 

2019 333.405 67.862 126.506 26.493 

 
Sterke stijging van het aantal zelfstandigen 
Uit de laatste LIMOSA-cijfers blijkt dat het aantal gedetacheerde arbeiders daalt. Dit in tegenstelling 
tot het aantal zelfstandigen, die vaak schijnzelfstandigen zijn met een minderwaardig statuut.  
De detachering van zelfstandigen stijgt sterk en voortdurend. Bovendien neemt ook het aantal 
Belgische zelfstandigen in de sector fors toe. 
 
Wijzigingen in de manier van aangifte 
Twee fenomenen tonen aan dat de daling van het aantal gedetacheerde arbeiders met een korrel zout 
moet genomen worden: 

- Deze daling heeft vooral te maken met een betere omschrijving van de 'sector bouw' in de 
nieuwe versie van de LIMOSA-aangifte die sinds begin 2018 moet gebruikt worden; 

- Een aantal buitenlandse bouwondernemingen geeft bewust aan dat ze tot een andere sector 
of subcategorie behoren om zo aan de verplichtingen voor de bouwzegels te ontsnappen 
(getrouwheidszegels en weerverlet). 

 
Groei van de activiteit, maar daling van het aantal arbeiders 
Recente schattingen duiden op een groei van de bouwactiviteit in België met 2,4% in 2019, terwijl de 
DMFA-cijfers (RSZ, CONSTRUCTIV) van de arbeiders (onder contract en Belgische sociale zekerheid) 
eerder wijzen op een daling van 0,5%. Het zijn deze arbeiders die het werk uitvoeren op de 
bouwwerven en concurrentie ondervinden van de gedetacheerden. 
 
Deze sterk contrasterende evoluties manen ons dus aan voorzichtig te zijn met conclusies.  
ACVBIE is er spijtig genoeg van overtuigd dat sociale dumping in de bouw niet verdwenen is. 
 
Voor meer informatie: 
 

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

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


