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Onderzoek door het Belgisch
gerecht
Het Belgisch gerecht voert een onderzoek naar sociale
fraude in de bouwsector. Enkele Bulgaarse
ondernemingen stelden Bulgaren in ons land te
werk, vermoedelijk zonder hiervoor de juiste

Op de hoogte blijven van
het nieuws uit de
bouwsector en de HRwereld?

Schrijf u nu in op
de nieuwsbrief
van Bouwjobs.be.

procedures te volgen. Volgens het bouwbedrijf zijn de
werknemers ingechreven in Bulgarije en betalen ze

Voorna

Naam

daar ook sociale zekerheidsbijdragen.
Onderzoekers in ons land botsen op grote
moeilijkheden om van de Bulgaarse diensten
voldoende antwoord te krijgen op hun vragen.

E-mailadres

INSCHRIJVEN

Attesten die naar ons land zijn opgestuurd zouden
op een frauduleuze manier zijn verkregen.
Het Europees Hof van Justitie oordeelt nu dat in dit
geval België geen rekening moet houden met de
documenten die ons land uit Bulgarije heeft
ontvangen, en mag voortgaan met het vervolgen van
de bouwbedrijven volgens het Belgische
rechtssysteem.

Belangrijk precedent voor heel
Europa
In heel Europa wordt deze uitspraak met veel
belangstelling gevolgd. In verschillende landen zijn er
gelijkaardige onderzoeken naar bouwbedrijven,
transportbedrijven enzovoort.
Europees commissaris Marianne Thyssen (CD&V) is blij
met de uitspraak van Europa: "Dit sluit aan bij de
inspanningen van Europese Commissie om de
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1.900 extra jobs in de
bouw na boerenjaar

Volgens Thyssen zal er binnenkort ook een

Het is hoogconjunctuur in de
bouw. Voor het eerst sinds
2011 is de tewerkstelling in de
bouwsector vorig jaar opnieuw
gestegen. Er kwamen 1.900
bouwvakkers bij.

Europese arbeidsautoriteit worden opgericht om

 9 februari 2018

wetgeving aan te scherpen inzake vrij verkeer van
personen en diensten. Fraude en misbruik bestrijden is
een prioriteit", klinkt het.

een "eerlijke arbeidsmobiliteit bevorderen".
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Extra instroom uit
secundair cruciaal
om tekort personeel
bouw op te vangen

Staatssecretaris voor
Fraudebestrijding De Backer
reageert tevreden

De laatste zeven jaren kent het

"De uitspraak is baanbrekend in de strijd tegen

De Backer (Open VLD). "Dankzij deze uitspraak hebben

secundair bouwonderwijs in
onze provincie een forse
terugval van het aantal
leerlingen.

onze sociale inspectiediensten een extra tool in
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detacheringsfraude en oneerlijke concurrentie",
vindt staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philippe

handen om sociale dumping sneller te stoppen."

Berteyn Bouw is op
zoek naar
enthousiaste metsers

Bron: (Bouwunie, 2018)

Informeer jouw vrienden of collega's van dit artikel:
137
4
0
0

Over Vincent Costens
Vincent is verantwoordelijk voor alles wat te

0

Ben jij een gedreven metser of
heb je de ambitie om als
ploegbaas te fungeren en een
hechte band te smeden met
jouw collega’s? Ontdek hier de
vacatures bij Berteyn!
 2 februari 2018

maken heeft met de website van Bouwjobs. Het

Bekijk alle nieuws in het archief

creëren van content en het aangaan van de

Tags

communicatie met onze community is voor
hem een dagelijkse bezigheid.


arbeidsmarkt (99)
bouwsector (49)
carriëre (45)
confederatie bouw (33)
woningbouw (33)
op de werkvloer (32)

Reageer op dit artikel

sollicitatietips (29)
bouwunie (25)
sociale dumping (25)
vacature in de kijker (18)
digitalisering (16)
loon (16)
veiligheid (14)
controle (13)
werknemers (13)
bouwverlof (12)
administratie (9)
wervingstips (9)
buitenlandse concurrentie (8)
sociale media (8)
belastingen (7)

https://www.bouwjobs.be/nl/nieuws/411/belgie-mag-bulgaarse-bouwﬁrmas-vervolgen-voor-sociale-fraude

3/5

2/13/2018

België mag Bulgaarse bouwﬁrma's vervolgen voor sociale fraude - Bouwjobs

1 reactie

Sorteren op Recentste

isolatie (7)
technologische ontwikkeling (7)
Bouwjobs (6)
solliciteren (6)
trends (6)

Voeg een reactie toe...

premies (4)
technische pro elen (4)

Geert Lioen ·
Zaakvoerder bij Zelfstandig Ondernemer

Bulgaarse ondernemingen met belgische zaakvoerders naar
alle waarschijnlijkheid ,doch te laat is te laat het kalf is
verdronken,de vele bouwondernemingen die het boekje
volgen en gevolgd hebben hebben dergelijke met lede ogen
moeten bekijken,bijgevolg in aanbestedingen in eigen land uit
de boot gevallen met gevolg geen orderboek voldoende
gevuld om eigen werknemers alsnog te behouden met gevolg
ontslag voor de vele gemotiveerde vakmensen van bij
ons,deze manier van werken is reeds onder velen van ons
besproken geweest maar ja wie zijn wij en is allemaal dank zij

vrouwen in de bouw (4)
Beton (3)
facebook (3)
pensioen (3)
Test (3)
uitzendarbeid (3)
nederland (2)
Opleiding (2)
Technologie (2)
aannemers (1)
asbest (1)
Flexibiliteit (1)

Gerelateerde artikelen
Controle sociale
dumping: 1 op 2
bedrijven zondigt

65 % schrijnwerkers
heeft last van
buitenlandse
concurrentie

 5 februari 2016

Gerichte controles

 2 december 2015

tonen dat één op twee

Schrijnwerkers en

bedrijven aan sociale

interieurbouwers

dumping doet.

kreunen onder de

Voornamelijk in de

buitenlandse

transport- en

concurrentie. Dat blijkt

bouwsector.

uit een enquëte van

Lees meer

belangenorganisatie

Vanaf
dag0 één0
8
aansprakelijk voor je
0
0
onderaannemer

Bouwunie.

5Lees
tipsmeer
om af te
rekenen met uw
slechte
29 betalers
12
0
0

0

 7 juni 2015

 25 februari 2015

Minister van Werk Kris

Volgens een recente

Peeters voert de strijd

rondvraag van

op tegen sociale

Bouwunie zouden zes

dumping. Hij heeft

op de tien

https://www.bouwjobs.be/nl/nieuws/411/belgie-mag-bulgaarse-bouwﬁrmas-vervolgen-voor-sociale-fraude

4/5

2/13/2018

België mag Bulgaarse bouwﬁrma's vervolgen voor sociale fraude - Bouwjobs

daarvoor een

bouwbedrijven

wetsontwerp klaar. Wat

regelmatig af te rekenen

staat er precies in dat

krijgen met slechte

voorstel?

betalers. Dit zorgt

Lees meer

ervoor dat de rma"s
zélf in de problemen

3

14

0

komen.

Voor0 de 0
werkzoekende

Voor het bouwbedrijf
Lees meer
BTW in de bouwsector

Contact

Gebruiksvoorwaarden

Werkzoekers registreer

Nieuws over de1bouw 2

Vacatures
plaatsen
0

Factuurvoorwaarden

Voordelen werken in de

Loonschaal arbeider

Optimaliseer uw respons

bouw

0

0

Nieuws over de bouw

  

Jobalert

© 2018 Bouwjobs | Alle rechten voorbehouden | Sitemap
Responsive website door Ntriga.Agency

https://www.bouwjobs.be/nl/nieuws/411/belgie-mag-bulgaarse-bouwﬁrmas-vervolgen-voor-sociale-fraude

5/5

