
STOP SOCIALE DUMPING! 
STOP ECONOMISCHE UITBUITING! 

Daarom organiseren we een EUROPESE BETOGING
voor de bouw op woensdag 23 JANUARI 2013 IN BRUSSEL. 
Wij rekenen op uw aanwezigheid !!

GELIJK LOON EN GELIJKE RECHTEN 
VOOR GELIJK WERK! 

De Europese Federatie voor Bouw- en Hout -

arbeiders en FNV Bouw roepen de Europese

Unie op om SOCIALE DUMPING via loon- 

en arbeids voorwaarden en sociale bescher -

ming hard aan te pakken.

Wij eisen GEPASTE PREVENTIE, BEHOOR-

LIJKE CONTROLE en EFFECTIEVE SANCTIES. 

De toekomstige Europese Nalevingsrichtlijn

moet concrete maatregelen bevatten die

helpen om elke vorm van sociale fraude,

koppelbazen, schijnzelfstandigheid en post -

bus ondernemingen volledig uit te roeien.

De valsspelers en de profiteurs moeten

gestopt worden.

WIJ WILLEN GELIJKE RECHTEN
EN GELIJK LOON VOOR 
GELIJK WERK. 



Koppelbazen zijn Europees georganiseerd

en werken via ingewikkelde ketens van on-

deraanneming, detachering en uitzend -

arbeid. Ze bieden op massale schaal goed-

kope buitenlandse collega-bouwvakkers

aan. Vaak tegen spotgoedkope prijzen.

Daarnaast worden de sociale premies niet

betaald. Er worden veel te veel uren ge -

werkt, 6 dagen per week. 

Lonen en overuren worden niet correct of

geheel niet betaald. Werknemers worden

bedreigd als ze voor hun rechten opkomen

of worden terug gestuurd naar hun thuis-

land. Ze moeten werken in onveilige om-

standigheden. Ze logeren met velen tegelijk

in te kleine huizen of containers.

Door de lage levensstandaard in vele Oost-

en Zuidoost-Europese landen is het voor

koppelbazen eenvoudig geworden om

mensen te rekruteren. In het begin zijn er

vaak mooie beloftes, zoals goede lonen,

veilige werkplaatsen, degelijke huisvesting,

pensioen ... 

De harde praktijk is dat deze werknemers

uitgeperst worden als citroenen. En als ze

klagen, kunnen ze hun koffers pakken.

Bedrijven die een beroep doen op de goed-

kope buitenlandse collega’s, voeren een

keiharde concurrentie ten koste van de

werknemers. 

Niet alleen bouwvakkers leiden daar onder,

maar ook de vele eerlijke bedrijven. 

Europa maakt deze schande, deze uitbuiting

mogelijk. Onder impuls van het liberale 

Europa wordt de bestaande sociale wet

geving en sociale bescherming steeds meer

afgebouwd. Bestaande systemen die werk -

nemers in de bouw moeten beschermen en

fraude moeten bestrijden, zijn de laatste

jaren afgeschaft of moesten ingeperkt wor-

den. Voor Europa staat sociale bescherming

en regels gelijk aan protectionisme. Zo een

Europa willen wij niet. Een interne markt

zonder sociale en fiscale regels leidt tot

sociale dumping. Europa moet de bedrijven

opleggen de regels te res pec teren. 

Geef u op met vermelding van 
lidmaatschapsnummer via 
abb.secretariaat@fnvbouw.nl

Deelnemers ontvangen nadere info 
over vertrektijden en -locaties


