perscontact:
Véronique Vanderbruggen •
T 02 545 56 26 • M 0477 36 09 44 •
veronique.vanderbruggen@confederatiebouw.be

Persbericht 28 april 2016

Strijd tegen sociale dumping wordt opgevoerd maar is
nog niet gewonnen!
De Confederatie Bouw is tevreden met de beslissing van de Regering voor méér en
efficiëntere controles en een betere coördinatie tussen de inspectiediensten in de strijd
tegen sociale dumping en sociale fraude. Europese en nationale regelgevingen worden
immers flagrant en op allerlei manieren met de voeten getreden. Maar zonder controles,
zonder vervolging of inning van de sancties, zullen deze frauduleuze praktijken verder
woekeren en de markt kapot maken.
De ministerraad heeft beslist om concreet de strijd tegen sociale dumping en fraude te
versterken en doeltreffender te organiseren. Dit op initiatief van staatssecretaris voor
Fraudebestrijding Bart Tommelein en minister voor KMO Willy Borsus. Naast flitscontroles
en een nieuwe vliegende inspectieploeg ‘sociale dumping’ worden vanaf 1 juli 2016 enkele
tientallen bijkomende aanwervingen gerealiseerd die de onderlinge coördinatie tussen
inspectiediensten zal versterken en hun méér slagkracht zullen geven.

Volgens gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere van de Confederatie Bouw is dit een
belangrijke stap in de goede richting: “ Dit is echter nog onvoldoende om de strijd te
winnen tegen sociale fraude en schijnstatuten en het verdere banenverlies in de bouw te
kunnen tegenhouden. Onze bedrijven hebben daarom dringend nood aan de bijkomende
vermindering van sociale lasten van € 6 per uur die door de Regering werden toegezegd
om de tewerkstelling in loondienst in de bouw te kunnen redden. Nu al is die met 20.000
eenheden gedaald in een paar jaar tijd, en als er niet ingegrepen wordt, dan gaan er
jaarlijks 5.000 jobs verloren. Het is géén vijf voor twaalf, het is helaas al vijf over twaalf!”
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De Confederatie Bouw verdedigt de belangen van meer dan 14.000 ondernemingen
uit de bouwsector: zelfstandigen, kmo’s en grote ondernemingen uit alle takken van
de bouw. De Confederatie is aanwezig op lokaal, gewestelijk, nationaal en Europees
niveau. Ze is initiatiefnemer van het consumentenplatform BuildYourHome, het
BouwForum en organiseert op 22 mei 2016 voor de 10de keer Open Wervendag.

