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Ondoordachte uitspraken Jambon  
over tijdelijke werkloosheid in de bouwsector! 

 
De uitspraken van Vlaams minister-president Jan Jambon waarbij hij de bouw – en de 
dienstensector viseert alsof er te vaak beroep wordt gedaan op tijdelijke werkloosheid, staan 
volgens ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) volledig los van elke vorm van realiteitszin. Het 
toont wel een kil en meedogenloos Vlaanderen. 
 
“De piek in het aantal besmettingen ligt jammer genoeg nog voor ons. Het is dan ook van levensbelang 
dat we deze zo veel als mogelijk vermijden”, opent ACVBIE-voorzitter Patrick Vandenberghe. “Dat er 
voor dringende interventies beroep moet kunnen gedaan worden op de bouwsector is evident. Denk 
bv. maar aan werkzaamheden waarbij er instortingsgevaar is of reparaties aan de centrale 
verwarming. In die omstandigheden moet met de hoogste veiligheidsnormen en bescherming gewerkt 
kunnen worden. Dit geldt trouwens voor werknemers uit alle sectoren.” 
 
“Een algemene oproep om de bouwsector een doorstart te laten nemen, is echter nog niet aan de orde. 
Binnen enkele weken, wanneer het aantal besmettingen fors is afgenomen, moeten de activiteiten 
stelselmatig hernomen worden.” 
 
“Blijkbaar weet meneer Jambon niet hoe het er op een werf aan toegaat. Op tal van bouwwerven 
kunnen er onvoldoende preventiemaatregelen worden genomen. Bouwvakkers beklagen zich over het 
verplicht carpoolen, het gebrek aan ontsmettingsmiddelen of zeep op alle werven, het tekort aan 
middelen om gereedschap en werfmachines te ontsmetten, het verplicht delen van de refter met een 
grote groep van mensen, enz. Daar bovenop is social distancing onmogelijk in de bouw en hoort fysieke 
nabijheid bij de uitvoering van het werk.” 
 
“We kunnen ons geen verdere escalatie van het aantal besmettingen veroorloven. ALLE werknemers 
moeten beschermd worden en gezond blijven! Dat is de enige en juiste gedragslijn!”, besluit Patrick 
Vandenberghe in alle overtuiging. 
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