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Detacheringfraude	  bij	  bouwwerven	  moet	  aangepakt	  worden	  !	  

 
Naar aanleiding van haar jaarlijkse partnermeeting op 24 october nodigde de Federatie van 
Aluminiumconstructeurs - FAC Staatssecretaris J. Crombez uit  voor een discussie over de schadelijke en 
concurrerende tewerkstelling op bouwwerven door Europese arbeiders. 
 
Naast een overzicht van het wettelijk kader gaf Prof. Kristof Salomez, Raadgever Sociale Fraude bij het 
staatssecretariaat (als plaatsvervanger van dhr. Crombez)  een toelichting bij de politieke- en administratieve 
aspecten  die een rol spelen bij een efficiënte beteugeling van deze misbruiken. 
 
 
Ondanks het vrij verkeer van diensten in Europa, verrichten zowel werknemers als zelfstandigen 
uit andere Europese lidstaten hier werk aan barema’s en werkvoorwaarden eigen aan hun land. 
Gevolg is weldegelijk gekend : een totale concurrentievervalsing. 
Op nationaal vlak werden inmiddels wel initiatieven genomen, betreffende detachering- 
fraude inzake de sociale zekerheid en van de arbeidsvoorwaarden. Schijnzelfstandigheid wordt 
kritisch onderzocht hoe deze aan te pakken.  
En belangrijk ! een Belgische werkgever wordt ook aansprakelijk gesteld voor het niet naleven van 
arbeidswetgeving en honorering van zijn werknemers, ook dus van buitenlandse .  
Verdere gedetailleerde studie van recente richtlijnen en bestrijdingssystemen duidt duidelijk aan 
dat doordachte verordeningen dienen genomen te worden. 
Waakzaamheid is tevens geboden. 
Betreffend Staatssecretariaat beseft het belang van de problematiek voor onze werknemers en werkgevers en 
gaat de problematiek zeker niet uit de weg. Zo ook stelt FAC dat harde overheidsmaatregelen nodig zijn ter 
bescherming van onze bedrijven. 
 
FAC  is hiermee niet aan haar eerste initiatief toe om te waarschuwen tegen de gevolgen van de sociale 
dumpingpraktijken. Want vele spelers in het bouwproces vrezen voor het voortbestaan van een belangrijk 
economisch weefsel. 
De spelers moeten beamen dat het fenomeen van de sociale dumping in schril contrast staat met de 
ondersteunende initiatieven van de overheid om de maakindustrie in ons land te ondersteunen. 
Ook hiervan is FAC een mooie illustratie want deze vereniging geniet van het project FACtory het vertrouwen 
van het Agentschap Ondernemen. 
 
Het tweede deel van deze jaarvergadering bracht een toelichting bij de enquête van Vlaamse 
constructiebedrijven opgesteld door groep Essentia. 
 
Deze namiddag was tevens de uitstekende gelegenheid om ook de enkele recente realisaties van FAC in de 
schijnwerpers te plaatsen. In het bijzonder een nieuwe technische FAC richtlijn getiteld “U-Waarde berekening 
van ramen en gordijngevels”. (te verkrijgen via FAC secretariaat) 
Deze publicatie van de hand van Ilse Claeys is een volgende stap in de doorgedreven opleidingsstrategie van 
FAC en onderlijnt de inhoudelijke ondersteuning van deze federatie voor de sector.  
 
Hierbij enkele foto’s van deze meeting. 
 
Een uitgewerkte visie door Prof  Kristof Salomez, Raadgever sociale fraude bij het staatssecretariaat wordt u op 
eenvoudige vraag gemaild. 
 
Dank voor uw interesse en met vriendelijke groeten. 
	  


