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4.000 boze werknemers schoppen het Europees parlement en
Commissie onder hun kont.
Vandaag (23.01.2013) hebben 4.000 boze arbeiders uit de bouw‐, transport‐ en landbouwsector hun
woede geuit over de economische uitbuiting en sociale dumping van vele buitenlandse werknemers op
onze werkplaatsen. Elke dag worden duizenden werknemers uitgebuit en tegen elkaar opgezet door
frauderende werkgevers en tussenpersonen, die de wettelijke en operationele lacunes opsporen en
uitbuiten, om alzo werknemers als koopwaar uit te buiten. Zo worden buitenlandse werknemers gelokt
met mooie beloftes, brievenbusfirma’s opgericht, valse arbeidsovereenkomsten en documenten
opgesteld, geen sociale bescherming gegeven aan de werknemers, geen overuren uitbetaald, geen
vakantiedagen toegekend, hoge inhoudingen op het loon afgehouden voor transportkosten, huisvesting,
voeding, enzoverder. Uiteindelijk is de buitenlandse werknemer het slachtoffer en werkt hij/zij voor een
fractie waar hij/zij normaal recht op heeft.
Sedert vele jaren zijn de bestaande vormen van misbruik, meer dan voldoende bekend. Helaas is er geen
enkele wil bij Europese politici (en in het bijzonder de Europese Commissie) om de problemen
daadwerkelijk aan te pakken. De Europese Commissie blijft voortdurend haar Interne Markt dogma’s
(zoals entrepreneurship, vermindering administratieve lasten, vrije concurrentie, …) verkondigen als een
wondermiddel om Europa concurrentiëler te maken en het werkloosheidsprobleem op te lossen. Het
huidige Europese orthodoxe arbeidsmarktbeleid faalt en tart de geloofwaardigheid van het Europees
project aan. In plaats van Europees burgerschap, groeit discriminatie en racisme.
De werknemers uit de bouw‐, transport‐ en landbouwsector vragen dat de Europese beleidsmakers de
bestaande problemen erkennen en ze dan daadwerkelijk aanpakt, dit buiten elk ideologisch debat om.
Dit betekent dat er concrete en tastbare maatregelen moeten genomen worden. Om de Europese
arbeidsmarkt beter te controleren vragen de bonden de oprichting van een sociale Europol, een
Europese sociale identiteitskaart, een Europese aansprakelijkheid voor de opdrachtgevers en
hoofdaannemers, heldere definities die een onderscheid maken tussen een ware zelfstandige en een
werknemer en strenge nationale controles met duidelijke doelstellingen. Om deze maatregelen te
nemen is er moed en daadkracht nodig van onze Europese politici!

Contact:
Werner Buelen
EFBH, Secretaris Bouw
wbuelen@efbh.be
+32 (0)475 84 06 48

EFBWW-FETBB
Rue de l’hôpital 31, boîte 1 (12ième étage)
B - 1000 Bruxelles

: 32-2-227 10 40
Fax: 32-2-219 82 28
E-mail: info@efbh.be
www.efbww.org

Bank: ING–1050 Brussel n° 310-1182547-09
IBAN: BE52 3101 1825 4709
BIC: BBRUBEBB
Ondernemingsnummer 0891.295.980

