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WAT IS HET PROBLEEM?

Hoewel er in de Europese Unie (EU) geen officiële
definitie van zwartwerk bestaat, verstaat men
daaronder

„alle betaalde werkzaamheden die op
zichzelf wettig zijn, maar niet bij de overheid worden aangegeven, daarbij rekening
houdend met de verschillen in wetgeving
tussen de lidstaten“.1

•

•
1		Mededeling van de
Europese Commissie
„Intensievere bestrijding
van zwartwerk“,
p. 2 COM(2007) 628.

•

De drie belangrijkste redenen waarom betaalde werkzaamheden niet bij de overheid worden
aangegeven, zijn:
om zich te onttrekken aan de betaling
van inkomstenbelastingen, btw of andere
belastingen;
om zich te onttrekken aan de betaling
van socialezekerheidsbijdragen; en
om bepaalde arbeidsnormen (bv. minimumlonen,
maximumaantal uren) te omzeilen.

DEZE TOOLKIT is het resultaat van een Europees pro-

ject met de naam “Tackling Undeclared Work in the
Construction Industry” (TUWIC) of “Aanpak van zwartwerk in de bouwnijverheid”. Met financiële steun van
de EU bracht het project de werkgeversfederaties in
de bouwsector, de vakbonden en de handhavingsinstanties in zeven landen (Oostenrijk, België, Bulgarije,
Frankrijk, Italië, Roemenië en Spanje) bij elkaar.
DIT RAPPORT IS OPGESTELD OM TE HELPEN
ZWARTWERK TE BEGRIJPEN EN HET AAN TE PAKKEN. Het is als volgt ingedeeld: DEEL 1 beschrijft de

verspreiding van zwartwerk in de bouwsector en de
uitdagingen die dat met zich brengt, terwijl DEEL 2
een overzicht bevat van de nationale maatregelen ter
bestrijding van zwartwerk in de bouwsector in Oostenrijk, België, Bulgarije, Frankrijk, Italië, Roemenië
en Spanje.
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Het resultaat is dat verschillende instanties
verantwoordelijk zijn voor verschillende aspecten van zwartwerk. Overtredingen van het
arbeidsrecht vallen meestal onder de verantwoordelijkheid van de arbeidsinspectie, fiscale
overtredingen vallen onder de bevoegdheid van
de belastingdienst, terwijl overtredingen van de
sociale zekerheid en verzekeringsfraude worden
aangepakt door de socialeverzekeringsinstanties.
In sommige landen (Zweden en Denemarken)
hebben de vakbonden de exclusieve bevoegdheid
en verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen
dat de geldende lonen en arbeidsvoorwaarden
worden nageleefd. In andere landen wordt die
verantwoordelijkheid gedeeld door de nationale
instellingen en de bonden. Er zij ook op gewezen
dat de nationale sociale partners van de bouwsector in sommige landen paritaire instellingen
hebben die ook een gedeelde handhavingsbevoegdheid hebben, in overeenstemming met
de bevoegdheid van de sociale partners om te
onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten en deze af te sluiten.

•

Wie doet aan zwartwerk
in de bouwsector?

Gevolgen
van zwartwerk

NIET-GEREGISTREERDE ONDERNEMINGEN:

Zwartwerk, in zijn verschillende vormen, heeft
gevolgen voor ons allemaal. Werkgevers die actief deelnemen aan zwartwerk, benadelen bedrijven, werknemers en overheidsdiensten,
omdat zij de eerlijke concurrentie verstoren,
wat een effect heeft op zowel de economie
als de handel;
omdat zij de werknemers zonder de nodige
verzekering, bescherming, uitkeringen en
pensioenen achterlaten;
omdat zij belastingen en socialezekerheidsbijdragen ontduiken, wat de leefbaarheid van de
overheidsfinanciën ondermijnt en essentiële
diensten in gevaar brengt. Dit leidt ook tot een
verhoging van de belastingen en sociale premies
die worden betaald door bedrijven die wel de
wet naleven;
omdat zij zorgen oor een druk van neerwaartse
sociale convergentie, waarbij bedrijven die de
wet respecteren, geen belastingen en sociale
premies meer willen betalen als gevolg van het
optreden van bedrijven die de wet niet naleven;
omdat zij ervoor zorgen dat er extra middelen,
arbeidskracht en tijd moet worden geïnvesteerd
in de handhaving en dat kost ook weer geld;
omdat zij het vertrouwen in de wet en de goede
werking van de arbeidsmarkt ondermijnen.

Meestal zelfstandige eenmanszaken en microondernemingen.
•

GEREGISTREERDE BEDRIJVEN die niet al

•

hun transacties aangeven of die gebruik maken
van niet-geregistreerde of ondergedeclareerde
arbeid (d.w.z. waarbij een deel van het loon officieel en een deel “onder tafel” wordt betaald ):
dergelijke bedrijven bezondigen zich soms ook
aan SCHIJNZELFSTANDIGHEID.
•

•

•

Een kleiner aantal SPECIAAL OPGERICHTE
GEREGISTREERDE ONDERNEMINGEN die
hun bedrijfsactiviteiten niet (of niet volledig)
aangeven. Vaak verrichten deze bedrijven geen
echte economische activiteiten en treden zij op
als arbeidsbemiddelingsbedrijven, die de grenzen en complexiteit van de wet proberen uit te
buiten en zo proberen hun wettelijke verplichtingen te omzeilen. In veel gevallen gaat het
daarbij slechts om BRIEVENBUSFIRMA’S.

•

•

•

European Platform
tackling undeclared work

EERLIJK WERK,
EERLIJK LOON

Het campagnelogo
van de Europese sociale
partners in de bouwsector
(EFBH en FIEC), om zwartwerk
aan te pakken

ZEG NEEN
TEGEN ZWARTWERK
IN DE BOUW
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Een gezamenlijke aanpak
is nodig om zwartwerk in
de bouwsector te bestrijden.
De sectorale sociale partners,
de beleidsmakers en de
arbeidsinspecties moeten
samenwerken.
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DEEL 1

ZWARTWERK
IN DE BOUWSECTOR
COLIN C. WILLIAMS Sheffield University Management School
WERNER BUELEN EFBH

Wat de aankoop van niet-aangegeven goederen
en diensten betreft, blijkt uit tabel 3 dat in 2019
10  % van de burgers in de 28 landen bewust goederen en diensten uit de zwarte economie had
gekocht in de 12 maanden voorafgaand aan het
interview (vergeleken met 11  % in 2013 en 16 % in
2007). Van alle zwarte aankopen gebeurde 30 %
(29  % in 2013) bij herstellingen, het onderhoud of
de verbetering van woningen.

Uit een vergelijking van de Eurobarometer-opiniepeilingen van de jaren 2007, 2013 en 20192
(die elk meer dan 27.000 persoonlijke interviews
in alle EU-lidstaten omvatten) blijkt dat de Europese bouwsector een steeds groter deel van
het zwartwerk voor zijn rekening neemt. In 2007
gebeurde 16  % van alle zwartwerk in de bouwsector, vergeleken met 19 % in 2013 en 21 % in 2019.
Meer dan een vijfde van de zwarte banen zijn nu
te vinden in de Europese bouwnijverheid.

Ook hier zijn er verschillen tussen de EU-regio’s.
Het aandeel van de burgers dat in het zwart reparatie- en onderhoudsdiensten betaalt, daalt in alle
Europese regio’s, met uitzondering van ZuidEuropa, waar sprake is van een lichte stijging.

Dit aandeel verschilt echter van regio tot regio.
In 2019 gebeurde in de Noordse landen en in
Oost- en Midden-Europa bijna een derde (3 0%)
van al het zwartwerk in de bouwsector, tegenover slechts een vijfde (20  %) in West-Europa en
slechts een op de zeven zwarte banen (15  %) in
Zuid-Europa. Toch is het aandeel van zwartwerk
in de bouw in alle Europese regio’s toegenomen.

2		https://ec.europa.eu/
commfrontoffice/
publicopinion/index.
cfm/survey/
getsurveydetail/
instruments/special/
surveyky/2250

Van alle niet-aangegeven aankopen was 10 % bestemd voor reparaties en renovaties in Oost- en
Midden-Europa en Zuid-Europa, 28  % in WestEuropa en 25% in de Noordse landen (zie tabel 4).

Er zijn ook aanzienlijke nationale verschillen. In
2019 gebeurde 45 % van het zwartwerk in Slowakije in de bouwsector, 41 % in Bulgarije, 38  %
in Estland en 36 % in Letland, en slechts 14  %
in Italië en Nederland, 13  % in Spanje en 11 %
in Luxemburg. Daarom moet bij de bestrijding
van zwartwerk in sommige Europese regio’s en
landen meer aandacht worden besteed aan de
bouwsector dan in andere.

Ook hier zijn er aanzienlijke nationale verschillen. In 2019 was 44  % van alle in het zwart uitgevoerde prestaties bestemd voor reparaties en
renovaties in Griekenland, 42  % in Bulgarije en
41 % in Slowakije, maar 22 % in Oostenrijk, Litouwen en Portugal, 19  % in Duitsland en Roemenië
en 14  % in Finland.

2007

2013

2019

Alle 28 landen

16

19

21

Noordse landen

27

24

30

West-Europa

16

17

20

Oost- en Midden-Europa

19

26

30

Zuid-Europa

3

12

15

%

%

%

TABEL 1

Percentage van alle
zwartwerk in de bouwsector:
per Europese regio

Bron: Eurobarometer-enquêtes 2007, 2013 & 2019
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De krachten bundelen –
samenwerking is essentieel
In de meeste Europese landen is de bevoegdheid
voor de aanpak van zwartwerk versnipperd over
verschillende autoriteiten die verantwoordelijk
zijn voor de naleving van de wetgeving op het
gebied van belastingen, sociale zekerheid en
arbeidsrecht. Dit kan resulteren in “hokjesdenken” en een gebrek aan de noodzakelijke gecoördineerde strategische aanpak. Ook de betrokkenheid van de sociale partners in de lidstaten
blijft vaak beperkt tot wederzijdse uitwisseling en
overleg. In sommige landen spelen de nationale
sociale partners echter een actieve rol.
Aangezien zwartwerk in de bouwsector zeer
specifieke kenmerken heeft, moeten de nationale
sociale partners een actieve rol kunnen spelen
bij het identificeren van de uitdagingen en oplossingen. Bovendien is het zeer wenselijk om de
nationale sociale partners actief te betrekken bij
de tenuitvoerlegging en handhaving van de maatregelen ter bestrijding van zwartwerk. In de loop
der jaren hebben de Europese sociale partners
in de bouwsector herhaaldelijk gewezen op de
noodzaak van autonome arbeidsverhoudingen in
de bouwsector op nationaal en regionaal niveau
en van een gestructureerde samenwerking met
de nationale autoriteiten.
Een holistische en sectorale aanpak impliceert
een gezamenlijke en gecoördineerde strategie
en actie op het gebied van het arbeids-, belasting- en socialezekerheidsrecht, en de volledige

BELANGRIJKSTE GOEDEREN EN DIENSTEN
DIE NIET WORDEN AANGEGEVEN

Herstellingen
of renovaties
aan huis

Kappers
diensten of
schoonheids
behandelingen

Reparatie
diensten
(bijv. mobiele
telefoon, auto)

Schoonmaken
of strijken

Voedsel
kopen

REDENEN OM ZE IN HET ZWART TE BETALEN
Een gunst verlenen
aan vrienden, familie of collega‘s

Lagere prijs

Iemand in nood
helpen

Bron: Speciale Eurobarometer 498 – “Zwartwerk in de Europese Unie”. Veldonderzoek: 9/2019
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betrokkenheid en samenwerking van de sociale
partners en andere belanghebbenden. Het uiteindelijke doel is niet alleen om zwartwerk uit te
roeien, maar ook om zwartwerk om te zetten in
officieel werk, zonder de noodzaak uit het oog te
verliezen om misbruik en frauduleuze activiteiten
te bestraffen bij wijze van afschrikmiddel. Aangezien zwartwerk ook een culturele of gedragsdimensie heeft, is een consequente langetermijnstrategie nodig. Dit impliceert een coherente
beleidsaanpak en geen versnipperd beleid, zoals
ad-hocwetgeving, symbolische inspecties of amnestiemaatregelen.
Voor startende ondernemingen zijn tijdelijke faciliterende maatregelen (zoals btw-vrijstellingen,
lagere belastingen en sociale premies) gerechtvaardigd. Aangezien deze maatregelen bedoeld
zijn om de oprichting van startende ondernemingen te vergemakkelijken, moeten ze echter van
tijdelijke aard zijn.

De collaboratieve economie
en mogelijke verbanden
met zwartwerk in de bouw
De Europese Commissie definieert de collaboratieve economie als bedrijfsmodellen waarbij activiteiten worden gefaciliteerd door collaboratieve
platforms die een open marktplaats creëren voor
het tijdelijk gebruik van goederen of diensten die
vaak door particulieren worden geleverd.
Steeds vaker zien we de opkomst van platformwerk(nemers) in de bouwsector, vaak in de
subsector van onderhoud en reparaties. Voor de
bouwsector ligt het bedrijfsmodel van deze platforms in het concurrentievoordeel dat wordt verkregen door de druk op de totale arbeidskosten.
Door het inzetten van (vaak schijn)zelfstandigen
drukken de platforms de prijzen door ploegen,
banen en taken te vergoeden met lonen die ver
onder het wettelijke minimumloon of de cao’s
voor werknemers in de bouwsector liggen.
In de collaboratieve economie is er een grote
afstand – fysiek en anders – tussen de klant, de
tussenpersonen en de mensen die uiteindelijk
het werk leveren. Er zijn ook veel vage arbeidsverhoudingen en ondoorzichtige dienstverleningsovereenkomsten. Uiteindelijk is het risico
aanzienlijk dat de collaboratieve economie een
voedingsbodem voor zwartwerk wordt.

Om zwartwerk en schijnzelfstandigheid in de
collaboratieve bouwsector te voorkomen, moeten
specifieke beleids- en handhavingsmaatregelen
worden genomen. Het is ten zeerste aan te bevelen om collaboratief werk in de bouw alleen
toe te staan wanneer alle betrokken platforms
en spelers preventief en continu worden gecontroleerd op de activiteiten/diensten die zij in de
bouwnijverheid leveren.

Typische kenmerken
van de bouwsector
Vier bijzondere kenmerken van de bouwsector
verdienen bijzondere aandacht: het werk in de
toeleveringsketens, de versnippering van het
werk, de hoge mate van mobiliteit onder bouwvakkers en de hevige concurrentie tussen de
bouwbedrijven.
Bij de meeste bouwactiviteiten zijn door hun aard
meerdere bedrijven met verschillende specialisaties betrokken. Soms werken deze bedrijven na
elkaar, soms tegelijkertijd. Traditioneel worden
deze specialisaties door een hoofdaannemer
in onderaanneming gegeven of uitbesteed aan
andere bedrijven die op hun beurt ook het werk
uitbesteden en/of aan onderaannemers toevertrouwen. Dit resulteert vaak in een lange keten
van onderaannemers waarbij veel bedrijven
betrokken zijn. Een groot nadeel van lange onderaannemings- of uitbestedingsketens is het
gebrek aan transparantie en verantwoording.
Hoewel onderaanneming in de bouw nodig kan
zijn voor sommige gespecialiseerde werkzaamheden of om back-up te bieden wanneer de eigen
capaciteit van de aannemer (om welke reden dan
ook) uitgeput is, is de algemene doeltreffendheid
van te lange onderaannemings-/uitbestedingsketens zeer twijfelachtig. Door het gebrek aan
transparantie en bedrijfsaansprakelijkheid is de
aansprakelijkheid in onderaannemingsprocessen
in de bouwsector vaak slecht geregeld.3
De bouwsector wordt gekenmerkt door een
groot aantal werkplekken en veel micro-, kleine
en middelgrote bedrijven. Deze GEFRAGMENTEERDE ARBEIDSMARKTEN maken het zeer
moeilijk om de aanwezigheid van zwartwerk te
monitoren en te controleren. Aangezien de monitoringcapaciteit van de nationale instellingen (en
vakbonden) beperkt is, zijn slimme en innovatieve

Leveren
zwartwerk
%

Waarvan
reparaties of
renovaties
%

28 Europese landen

3

21

Oost- en Midden-Europa

2

30

Slowakije

3

45

Bulgarije

5

41

Letland

6

36

Roemenië

2

33

Slovenië

5

33

Kroatië

3

30

Litouwen

3

24

Tsjechische Republiek

4

24

Polen

1

23

Hongarije

4

19

Estland

6

38

Noordse landen

6

30

Zweden

7

31

Denemarken

8

30

Finland

3

21

West-Europa

4

20

Frankrijk

4

24

België

6

24

Duitsland

3

21

Oostenrijk

4

20

Verenigd Koninkrijk

1

20

Ierland

5

16

Nederland

10

14

Luxemburg

7

11

Zuid-Europa

3

15

Cyprus

1

31

Portugal

3

30

Malta

1

21

Griekenland

3

21

Italië

3

14

Spanje

4

13

Bron: Speciale Eurobarometerenquête over zwartwerk van 2019

TABEL 2

Aanbod van zwartwerk:
percentage in de
bouwsector

3		https://www.eurofound.
europa.eu/publications/
report/2008/labourmarket/liability-insubcontractingprocesses-in-theeuropean-constructionsector
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(bv. digitale) controle-instrumenten nuttig om de
bouwarbeidsmarkt op een efficiënte en effectieve
manier te monitoren. Door de uitwisseling van
gegevens (bv. btw-aangiften, bouwvergunningen,
socialezekerheidsbijdragen) kunnen gegevens
worden verwerkt, zodat (gerichte) controles kunnen worden georganiseerd.

bestrijding van zwartwerk in geval van (tijdelijke)
grensoverschrijdende arbeid uit te voeren en te
handhaven.
Vergeleken met andere branches heeft de bouwsector vrij lage winstmarges. En de concurrentie
in de bouwnijverheid is zeer fel. Bouwbedrijven
zullen bij aanbestedingen vaak tegen een te lage
prijs bieden, in de verwachting dat ze door ‘variaties’ meer geld verdienen aan een opdracht.9
Dit alles leidt tot een hevige prijsconcurrentie,
waarbij de marges kunnen worden vergroot door
de arbeidskosten te verlagen. Dit is een van de
belangrijkste redenen waarom zwartwerk zo veel
voorkomt in de bouwsector en waarom er speciale aandacht moet worden besteed aan het uitsluiten van abnormaal lage inschrijvingen of offertes.

Sociale identiteitskaarten, die bedoeld zijn om
de controle te verbeteren, zijn in dit opzicht een
nuttig instrument.4

4		https://www.efbww.eu/
publications-anddownloads/reports-andstudies/nunc-auctorelit-sit-amet-accumsanpretium/36-a
5		https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=
738&langId=en&pubId=
8242&furtherPubs=yes
6		https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?langId=
en&catId=89&further
News=yes&newsId=9555
7		Daarom is in 2019
de Europese Arbeids
autoriteit opgericht.
8		Een specifiek voorbeeld:
de EU-Verordening
betreffende tijdelijke
grensoverschrijdende
sociale zekerheid is
gebaseerd op het beginsel van het land van
herkomst, terwijl de
EU-Richtlijn betreffende
tijdelijke grensoverschrijdende lonen en
arbeidsvoorwaarden
gebaseerd is op de
regels van het land van
ontvangst.
9		https://www.kreo.net/
blog/why-areconstruction-profitmargins-so-low

In een recent arrest van het Europees Hof van
Justitie (C-55/18) werd vastgesteld dat werkgevers een register moeten bijhouden van alle door
hun werknemers dagelijks gewerkte uren, om
ervoor te zorgen dat de regels inzake de maximale wekelijkse arbeidstijd en de rustpauzes
worden nageleefd. Deze informatie zou kunnen
worden opgenomen in de sociale identiteitskaart.
De bouwsector is ongetwijfeld een van de meest
mobiele van alle sectoren, met bouwbedrijven
en werknemers die voortdurend van de ene plek
naar de andere gaan om hun diensten te leveren.
Er is ook een zeer grote grensoverschrijdende
mobiliteit.5 In de loop der jaren is het aantal detacheringen in de bouw zeer hoog gebleven. Een
bijzondere trend in de afgelopen jaren is de toename van het aantal tijdelijke detacheringen van
werknemers in meerdere lidstaten.6 Aangezien
er een intrinsiek verband bestaat tussen zwartwerk en grensoverschrijdende detachering, moet
bijzondere aandacht worden besteed aan het
fenomeen van grensoverschrijdende sociale fraude en misbruik in de bouwsector. Aangezien deze
vorm van zwartwerk zeer specifiek is, zijn er gespecialiseerde toezichts- en controle-instrumenten en evenals gespecialiseerde controle-instanties nodig.7 De huidige complexe en in sommige
gevallen tegenstrijdige EU-wetgeving8 maakt het
uiterst moeilijk om een samenhangend beleid ter

Aangezien er een duidelijk verband bestaat tussen zwartwerk en abnormaal lage prijzen bij aanbestedingsprocedures, moeten in de regels voor
openbare aanbestedingen specifieke verplichte
preventieve maatregelen worden opgenomen om
zo abnormaal lage offertes te voorkomen.

Gebruik maken
van het volledige scala
aan beleidshefbomen
De overkoepelende doelstelling is om:
• zwartwerk om te zetten
in gedeclareerd werk en zo
• zwartwerk uit te roeien.
Hiervoor is een breed scala aan directe en indirecte beleidsmaatregelen beschikbaar.
DIRECTE BENADERINGEN hebben als doel

de kosten te verlagen of te verhogen en zo de
voordelen van het gedeclareerde werk te vergroten. De kostenvermindering heeft betrekking op

2007

2013

2019

EU

16

11

10

Noordse landen

30

17

14

West-Europa

18

10

9

Oost- en Midden-Europa

17

11

10

Zuid-Europa

9

12

13

%

%

%

Bron: Eurobarometer-enquêtes 2007, 2013 & 2019
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TABEL 3

Percentage burgers dat
niet-aangegeven reparatieen onderhoudsdiensten koopt

directe financiële voordelen voor bedrijven die
duidelijk kunnen aantonen dat zij zich aan de wet
houden.10 De kostenverhoging heeft betrekking
op afschrikkende financiële sancties voor bedrijven die zich niet aan de wet houden en die betrokken zijn bij niet-aangegeven activiteiten.
Als men zij die deelnemen of overwegen deel
te nemen aan zwartwerk in de bouwsector beschouwt als rationele economische actoren die
afwegen of de beloning groter is dan de verwachte kosten van opsporing en bestraffing, kan men
de kosten-batenverhouding wijzigen waarmee zij
worden geconfronteerd.
De meeste beleidsinstrumenten zijn afschrikkende maatregelen die bedoeld zijn om bedrijven
ervan te weerhouden hun toevlucht te nemen
tot zwartwerk vanwege het risico van boetes en
sancties. Dit kan natuurlijk worden bereikt door
het opleggen van aanzienlijke straffen en zware
sancties aan de betrapte personen. Naast de
boetes ontstaan er in veel landen innovatieve vormen van sancties, zoals het gebruik van “lijsten
van niet-naleving” die overtreders verbieden een
aanvraag in te dienen voor openbare steunprogramma’s of deel te nemen aan openbare aanbestedingen, of “naming and shaming”-initiatieven
waarbij de namen van de overtreders openbaar
worden gemaakt.
Aanzienlijke straffen en zware sancties zijn echter uiterst ondoeltreffend als ze niet goed worden
gehandhaafd. Handhaving betekent dat zij daadwerkelijk effect hebben, d.w.z. dat zij echte straffen en sancties met zich brengen. Veel te vaak
zijn er gewoonweg te weinig controles/inspecties
en worden er geen straffen en sancties opgelegd, omdat ze door administratieve of juridische
(rechts)procedures worden teruggedraaid. In
deze gevallen zijn de zogenaamde afschrikkende
straf- en sanctie-instrumenten nepoplossingen.
De kosten van zwartwerk kunnen ook worden
verhoogd door de vermeende of werkelijke kans
op ontdekking te vergroten (bijvoorbeeld door
middel van inspecties op de werkplek; IT-systemen om gegevens te matchen; initiatieven om
werknemers te registreren voordat ze aan het
werk gaan of op hun eerste werkdag; identiteitskaarten op de werkplek; gecoördineerde initiatieven voor het delen van gegevens door de overheid; gezamenlijke inspecties; en het gebruik van
toezicht onder collega’s zoals via telefonische
meldpunten). Deze focus op het verhogen van de

Aankoop
van nietaangegeven
goederen
of diensten
%

Waarvan
reparaties
of
renovaties

28 Europese landen

10

30

Oost- en Midden-Europa

10

31

Bulgarije

17

42

Slowakije

12

41

Tsjechische Republiek

16

34

Hongarije

15

33

Polen

5

32

Kroatië

18

28

Slovenië

11

28

Estland

13

26

Letland

21

23

Litouwen

16

22

Roemenië

7

19

West-Europa

9

28

Verenigd Koninkrijk

5

39

Ierland

14

35

België

16

34

Frankrijk

8

31

Nederland

27

28

Luxemburg

13

24

Oostenrijk

12

22

Duitsland

7

19

Zuid-Europa

13

31

Griekenland

27

44

Malta

30

36

Spanje

9

32

Italië

12

28

Cyprus

16

27

Portugal

16

22

Noordse landen

14

25

Denemarken

16

36

Zweden

13

24

Finland

14

14

%

Bron: Eurobarometer-enquête
over zwartwerk van 2019

TABEL 4

Aankoop van goederen
en diensten in de
zwarte economie:
percentage van de
bouwsector

10 Sommigen stellen echter
dat er geen specifieke
(financiële) voordelen
mogen worden gegeven
aan bedrijven die zich
gewoon aan de wet
houden.

11

kosten van zwartwerk zal helpen om het doel,
namelijk het uitroeien van zwartwerk, te bereiken.
Zonder deze instrumenten is de kans groter dat
een aannemer besluit dat de voordelen van het
zwartwerk opwegen tegen de mogelijke kosten
om gepakt te worden.
Er zij op gewezen dat een doeltreffend en efficiënt optreden een combinatie van directe maatregelen vereist die erop gericht zijn zwartwerk
om te zetten in gedeclareerd werk en zwartwerk
uit te roeien. Dit zorgt ervoor dat de preventie-,
controle- en handhavingsinstrumenten optimaal
worden gebruikt.
Een directe aanpak kan worden onderverdeeld
in prikkels en stimulansen aan de aanbod- en
vraagzijde en ontmoedigingsmaatregelen, om
zwartwerk om te zetten en uit te roeien. Dit heeft
betrekking op de relatie tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer, waarbij de opdrachtnemer op
verzoek van de opdrachtgever zwartwerk levert.
In de bouwsector kunnen we zwartwerk niet aanpakken als we de relatie tussen de opdrachtgever
en de aannemer negeren.
Aan de aanbodzijde zijn de vastgestelde stimulansen en ontmoedigingsmaatregelen een
vereenvoudiging van de naleving, amnestieën,
klokkenluidersregelingen, gerichte controles,
ontradende boetes/sancties en advies-/ondersteuningsdiensten voor zij die van zwartwerk
willen overstappen op aangegeven werk. Deze
stimulansen en ontmoedigingsmaatregelen zijn
actief en bedoeld om veranderingen af te dwingen.
Een positief indirect gevolg van de stimulansen
en ontmoedigingsmaatregelen aan de aanbodzijde is dat zij zelfregulering kunnen stimuleren.
Om directe maatregelen te vermijden, zouden
de actoren hun eigen instrumenten kunnen ontwikkelen die gericht zijn op het voorkomen van
externe interventies. In het algemeen gebeurt
zelfregulering echter niet automatisch. Die komt
er alleen als men vindt dat de negatieve maatregelen opwegen tegen de nadelen/kosten van
zelfregulering en deze laatste wordt beschouwd
als een minder schadelijk instrument, waarover
de betrokken actoren controle hebben.
Aan de vraagzijde van zwartwerk zijn de stimulerings- en ontmoedigingsmaatregelen gericht
op “klanten”, d.w.z. de personen of instanties die
mogelijks profiteren van lagere eindprijzen. In de
bouwsector zijn de klanten vaak (maar niet altijd)
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de eigenaar van het gebouw of bouwproject. In
het geval van (particuliere) herstel-, onderhoudsen verbeteringswerkzaamheden aan huis kunnen
klanten worden beloond voor het gebruik van
aangegeven goederen en diensten (bijvoorbeeld
door middel van een inkomstenbelastingaftrek
voor de kosten van het gebruik van gedeclareerde diensten; de uitgifte van vouchers zodat
de consument slechts een deel van het uurloon
betaalt, waarbij het resterende deel door de
overheid wordt betaald; en het gebruik van een
indirecte belastingaftrek). Dezelfde aanpak zou
kunnen worden gebruikt voor grotere klanten,
waardoor zij van specifieke stimulansen kunnen
genieten.
Aan de afschrikkende kant mogen de klanten
niet worden vrijgesteld van afschrikkende sancties. Zij zijn immers vaak de begunstigden van
de lagere prijzen die worden aangerekend. Bovendien hebben de klanten meer controle over
(en bijgevolg een verantwoordelijkheid voor) het
hefboomeffect van de prijs.
INDIRECTE BENADERINGEN erkennen dat

burgers en bouwbedrijven niet alleen rationele
economische actoren zijn die alleen maar de kosten en de baten berekenen. Het zijn ook sociale
actoren die zich inlaten met zwartwerk omdat
hun normen, waarden en overtuigingen niet in
overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door een gebrek aan vertrouwen in de overheid en in wat die probeert te bereiken. Zeer waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt
door de grote geldbedragen die in de bouwsector
circuleren, de beperkte inspecties en controles
en de felle concurrentie tussen bedrijven.
Om een dergelijke afstemming tot stand te brengen is een tweeledige strategie nodig. Enerzijds
zijn indirecte beleidsbenaderingen gericht op het
veranderen van normen, waarden en overtuigingen met betrekking tot de aanvaardbaarheid van
deelname aan zwartwerk, om deze in overeenstemming te brengen met de wet- en regelgeving
(bijvoorbeeld door middel van bewustmakingscampagnes en educatieve initiatieven). Het veranderen van normen, waarden en overtuigingen
is echter niet eenvoudig en vereist een duidelijke
visie, een engagement op lange termijn en overtuigende argumenten. Ook moeten de voordelen
en de noodzaak van verandering heel duidelijk zijn.
Over het algemeen hebben mensen de neiging
om de voorkeur te geven aan de status quo en
staan ze terughoudend tegenover veranderingen.

Voor een tastbaar effect
op de werkplek moeten we
dringend de combinatie van
preventie-, inspectie- en
handhavingsinstrumenten
verbeteren om zwartwerk in
de bouwsector aan te pakken.

Deze indirecte beleidsbenaderingen moeten ook
institutionele veranderingen teweegbrengen. Dat
kan betekenen dat de interne processen van de
formele instellingen moeten worden aangepast,
dat ambtenaren moeten worden opgeleid en
geprofessionaliseerd en dat de interne administratieve lasten moeten worden verminderd.
Deze maatregelen zullen ongetwijfeld het beeld
verbeteren bij burgers en bedrijven dat er spra-

ke is van procedurele en verdelende eerlijkheid
en rechtvaardigheid, en zo het vertrouwen in de
overheid en haar werking vergroten.
Er zijn aanwijzingen en er bestaat een consensus
dat het gebruik van directe en indirecte maatregelen samen de meest effectieve en efficiënte
manier is om zwartwerk in de bouwsector aan
te pakken.11

11 Williams, C.C. (2017).
Developing a holistic
approach towards
undeclared work.
Europese Commissie,
Brussel.
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DEEL 2

HET EU-PROJECT
“AANPAK VAN ZWARTWERK IN DE BOUW”
(TUWIC)
Het door de EU gefinancierde TUWIC-project had tot doel de uitvoering van een holistische aanpak
van zwartwerk in de bouwsector te vergemakkelijken. Het project werd uitgevoerd in zeven lidstaten
(Oostenrijk, België, Bulgarije, Frankrijk, Italië, Roemenië en Spanje). In elk land hebben de vakbonden
in de bouwsector, de werkgeversfederaties en de handhavingsinstanties samengewerkt om een reeks
beleidsinitiatieven te ontwikkelen die het volledige spectrum van mogelijke maatregelen ter bestrijding van zwartwerk in de bouwsector bestrijken. Deze initiatieven zijn samengevat in AFBEELDING 1.
Het TUWIC-project is een voorbeeld van wat er met tripartiete samenwerking kan worden bereikt en
hoe de sociale partners een leidende rol kunnen spelen bij het omzetten van zwartwerk in gedeclareerd werk.
Gezien het feit dat meer dan een vijfde (21 %) van het zwartwerk in Europa in de bouwsector gebeurt,
zal de voortzetting van deze TUWIC-beleidsinitiatieven een aanzienlijke invloed hebben op de Europese zwarte economie.

BEST PRACTICES
IN BELGIË
Door Frederic De Wispelaere,
KU Leuven

Op basis van een discussienota is besloten een
stand van zaken op te stellen van de huidige omvang van het zwartwerk in de Belgische bouwsector en de acties die worden ondernomen om
dit aan te pakken.
Op 20 februari 2020 werd ook een nationale conferentie gehouden.
Zwartwerk blijft een dagelijkse realiteit in de Belgische economie, niet in het minst in de bouwsector. Het leidt tot oneerlijke concurrentie voor
bedrijven die zich wel aan de regels houden en
leidt ertoe dat werknemers niet genieten van sociale bescherming en arbeidsnormen. Zwartwerk
betekent ook dat opdrachtgevers geen garanties
hebben, als het werk slecht werd uitgevoerd.
Last but not least leidt het tot een daling van de
overheidsinkomsten en dus tot een uitholling van
de financiering van de sociale zekerheid.
Er zal altijd een combinatie van maatregelen
nodig zijn om zwartwerk aan te pakken, rekening
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houdend met de drie elementen (‘druk’, opportuniteit en ‘rationalisering’) die een bedrijf of een
individu ertoe aanzetten de toevlucht te nemen
tot zwartwerk. Hier moet een onderscheid worden gemaakt tussen de aanpak van zwartwerk
in business-to-business-activiteiten (B2B) en in
business-to-consumer-activiteiten (B2C). Tegelijkertijd zullen er maatregelen nodig zijn op zowel
Europees als nationaal niveau.
Het afgelopen decennium heeft zwartwerk in de
Belgische bouwsector een sterke transnationale dimensie gekregen. Het aantal inkomende
gedetacheerde werknemers en zelfstandigen in
de Belgische bouwsector is explosief gestegen.
Het inzetten van dergelijke werknemers heeft
ook tot misbruik geleid. Het toezicht op en de
handhaving van regelgeving ten aanzien van deze
misstanden door de sociale inspectiediensten
wordt echter bemoeilijkt door de noodzaak van
effectieve grensoverschrijdende samenwerking.
Toch wordt de strijd tegen grensoverschrijdende
sociale fraude en zwartwerk aantoonbaar opgevoerd. Zo moeten de bepalingen van Richtlijn
(EU) 2018/957 tegen 30 juli 2020 in nationaal
recht zijn omgezet. Dit betekent dat de betrokken
sociale inspectiediensten in de tweede helft van
2020 een grote inspanning moeten leveren om de

AFBEELDING 1

TUWIC-beleidsmaatregelen
om zwartwerk om te zetten
in gedeclareerd werk
in de bouwsector

AANPAKKEN
VAN
ZWARTWERK

INDIRECTE
CONTROLES

DIRECTE
CONTROLES

AFSCHRIKKINGSMIDDELEN
(‘STOKKEN’)
VERBETERDE OPSPORING
EN SANCTIES

Identiteitskaarten RO
Ketenverantwoordelijkheid RO
Aangekondigde controles BE
Due diligence in toeleveringsketens FR

STIMULERINGSMAAT
REGELEN (‘WORTELEN’)
Opleiding door een paritair
sociaal fonds voor de bouwsector
(Sociaal Fonds voor de Bouwsector)
RO
Werknemers helpen bij het zoeken
naar mogelijkheden (bv. jobcenter,
webportaal) AT

App voor registratie van
werktijden (in voorbereiding) ES

Stimuleringsmaatregelen bij
aanbestedingen voor overheids
opdrachten FR

DURC (Enig Document voor
Bijdrageregulariteit) IT

Stichting van de Arbeid in de Bouw
ES

Grensoverschrijdende samen
werkingsovereenkomsten tussen
paritaire sociale fondsen IT
Regionale samenwerkingsovereenkomsten tussen de sociale partners
en de arbeidsinspectie IT
Proactieve rol van het paritair
sociaal fonds voor de bouwsector
(BUAK) AT

ASYMMETRIE
TUSSEN FORMELE EN
INFORMELE INSTELLINGEN
VERMINDEREN
Vorming voor onderdanen van
derde landen over arbeidsrecht RO
Bewustwordingscampagne BG
Informatie over het arbeidsrecht
voor werknemers op bouwplaatsen
voor de Olympische Spelen van
2024 in Parijs FR
Voorlichtingscampagne over
de kosten van zwartwerk AT
Informeren en opleiden van
werknemers over hun rechten op
de bouwplaatsen van de Olympische
Spelen van 2024 in Parijs FR
Bevordering van samenwerkingsovereenkomsten en memoranda
van overeenstemming tussen
nationale sociale partners en
autoriteiten FR
Samenwerking tussen BUAK
en nationale autoriteiten AT

Aansprakelijkheid van de klant
in de bouwsector AT
Aansprakelijkheid voor
onderaanneming en beperking
van onderaanneming ES

stakeholders te informeren (o.a. via de ene nationale website, door het updaten en vertalen van de
sectorale richtlijnen en checklists gepubliceerd
door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), en via zogenaamde ‘flitscontroles’),
en om nadien controles uit te voeren bij de Belgische aannemers die gebruik maken van detache-

ring, alsook bij de buitenlandse dienstverleners
zelf. Bovendien is het debat over de herziening
van de Verordening betreffende de coördinatie
van de socialezekerheidsstelsels nog steeds aan
de gang. Een betere controle van de detacheringsvoorwaarden door de bevoegde overheidsinstanties voorafgaand aan de afgifte van een
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A1-formulier is van essentieel belang voor de
bestrijding van grensoverschrijdende fraude door
detachering. De controle op de betaling van het
juiste barema van de socialezekerheidsbijdragen
in de uitzendende lidstaat moet ook worden verbeterd, in de eerste plaats door de uitwisseling
van informatie tussen de bevoegde autoriteiten
in de ontvangende en de uitzendende lidstaat.
Daarnaast zal grensoverschrijdende samenwerking nodig zijn om te zorgen voor een (effectievere) handhaving van financiële sancties. In dat
opzicht zal de onlangs opgerichte Europese Ar-

Daadwerkelijke inspecties
op de werkplek zijn cruciaal.
Daarom moeten we het aantal
arbeidsinspecteurs verhogen.
De arbeidsinspecteurs moeten
worden uitgerust met moderne
ICT-instrumenten en ze moeten
een passende opleiding krijgen.
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beidsautoriteit (ELA) een belangrijke partner zijn
in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale
fraude.
De enorme aandacht voor de kwestie van “sociale
dumping” door detachering kan soms de indruk
wekken dat “nationaal” zwartwerk geen probleem meer is. Toch blijft het een uitdaging die
niet kan en mag worden genegeerd. Zwartwerk
was trouwens reeds een realiteit voordat sociale
dumping door detachering een heet hangijzer
werd. De resultaten van de opiniepeilingen (zie de

recente ‘Speciale Eurobarometer 498 over zwartwerk in de EU’) en de inspecties door de sociale
inspectiediensten bevestigen dat zwartwerk in de
Belgische bouwsector nog steeds een realiteit is.
Volgens de Nationale Bank van België is ongeveer een vijfde van de door de bouwsector gegenereerde welvaart afkomstig van activiteiten in de
zwarte economie. Deze schatting van de omvang
van zwartwerk is aanzienlijk hoger dan voor andere sectoren. Het fenomeen wordt nog te vaak
verontschuldigd of gebagatelliseerd onder het
mom van: ‘zwartwerk is de olie die de economie
draaiende houdt’. Zwartwerk lijkt in België nog
altijd cultureel geaccepteerd. Dit onderstreept
het vitale belang van de inspectiediensten en het
strafrechtelijk systeem. Handhaving kan immers
niet aan de sociale partners worden overgelaten,
omdat ‘zelfregulering’ altijd moeilijk blijft. De
inbreukpercentages blijven zeer hoog, ondanks
het feit dat de sociale inspectiediensten zich al
tientallen jaren op de sector richten. Daarom
kunnen en mogen we onze waakzaamheid niet
laten verslappen. Daarom moet bij elke actualisering van het “Plan voor eerlijke concurrentie
in de bouwsector” niet alleen aandacht worden
besteed aan sociale dumping, maar moet ook
het zuiver nationale zwartwerk in aanmerking
worden genomen. Dit zou men kunnen doen door
de belastinginspecties meer te betrekken bij
overleg en inspecties. De sociale inspectiediensten zijn immers veel minder betrokken bij de
aanpak van zwartwerkbij de in B2C-activiteiten.
De belastinginspecties hebben op dit gebied een
belangrijke rol te vervullen, zowel wat betreft de
controle van het inkomen van zelfstandigen als
wat betreft de controle van de btw-aangiftes voor
de bouwsector.
De recente vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing
(loonbelasting) voor ploegenarbeid in de bouw
en aanverwante sectoren, samen met de zogenaamde ‘tax shift’, betekent ongetwijfeld een
aanzienlijke belastingverlaging voor de bouwsector en dus een aanzienlijke belastinglast voor de
Belgische overheid. Dergelijke maatregelen zouden normaal gesproken moeten leiden tot een
afname van zwartwerk en een toename van het
aantal reguliere banen. Dit leidt tot de constatering dat de beoordeling van de omvang en de
trend van zwartwerk en de inspanningen om dit
aan te pakken te veel gebaseerd zijn op gevoel in
plaats van op feiten. Het ‘voelt’ alsof zwartwerk
is afgenomen, het ‘voelt’ alsof de belastingverschuiving leidt tot een toename van het aantal

nationale werknemers, enzovoort. Daarom is er
dringend behoefte aan een veel beter toezicht op
het fenomeen, met een evaluatie van de maatregelen die zijn genomen om het te bestrijden, te
beginnen met een evaluatie van het “Plan voor
eerlijke concurrentie in de bouwsector”, van de
vrijstelling van bedrijfsvoorheffing (loonbelasting)
voor ploegenarbeid in de bouwsector en aanverwante sectoren, en ten slotte van de “wet op de
nevenarbeid”. In het kader van de hervorming
van de sociale inspectie is besloten de strategische en coördinerende rol van de SIOD te versterken, onder meer door de oprichting van een
wetenschappelijk onderbouwd kenniscentrum
voor sociale fraude, dat onder meer tot doel heeft
een evidence-based strategie voor de bestrijding
van sociale fraude te ontwikkelen. Dit initiatief
moet worden toegejuicht.
Tot slot kan worden gesteld dat oneerlijke concurrentie in de bouwsector, die wordt veroorzaakt
doordat sommige spelers geen of lagere socialezekerheidsbijdragen of andere belastingen betalen, in aanzienlijke mate is gelegaliseerd door
een reeks atypische vormen van arbeid (detachering, zelfstandige arbeid in een nevenactiviteit,
“wet op de bijbanen”, enz.). Dit heeft geresulteerd in het ontbreken van een gelijk speelveld.
Bovendien zijn er onvoldoende garanties dat de
spelers die in de sector actief zijn over de minimaal vereiste vakkennis beschikken. Dit is een
zeer ongezonde en bijgevolg onhoudbare situatie.
Dit betekent dat het aantal mensen dat belasting
betaalt in België, evenals hun belastinggrondslag, afneemt. Daarom moeten er inspanningen
worden geleverd om het aandeel van de werknemers en zelfstandigen op Belgische bouwplaatsen te verhogen die op een ‘normale’ manier in
België worden belast.
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BEST PRACTICES
IN FRANKRIJK
Door Anouk Lavaure,
Directoraat-generaal Arbeid

In Frankrijk hebben de vakbonden die de werknemers in de bouwsector vertegenwoordigen en de
werkgeversorganisaties voor openbare werken
aan het project deelgenomen. Ook een aantal
organisaties en overheidsorganen die betrokken
zijn bij de bouw van de infrastructuur voor de
Olympische Spelen in Parijs in 2024 waren erbij
betrokken.
Het Directoraat-generaal Arbeid (Direction
Générale du Travail, DGT) coördineerde de
Franse deelname, met nauwe betrokkenheid
van de Regionale Directie voor de bedrijven, de
mededinging, de consumptie, de arbeid en de
werkgelegenheid (Direccte) van Île-de-France,
aangezien de meeste Olympische activiteiten en
faciliteiten in de Parijse regio zijn gevestigd. De
acties waren gebaseerd op initiatieven van de
sociale partners, met steun van de overheid.
De projectpartners kwamen overeen dat de vergaderfaciliteiten van het project zullen worden
gebruikt om een betere informatievoorziening
en coördinatie tot stand te brengen tussen de
Franse sociale partners van de bouwsector en
alle instanties, autoriteiten en organisaties die
betrokken zijn bij de bouw van de infrastructuur
voor de Olympische Spelen van Parijs. Er werden
vonden informatie-uitwisselingen en coördinatiebijeenkomsten tussen alle partners plaats.
Een eerste gedachtewisseling tussen alle partners heeft plaatsgevonden om de verwachtingen/
uitdagingen van de verschillende belanghebbenden en reeds bestaande initiatieven te identificeren en de eerste actiepunten in kaart te brengen.
Er werd een informatie- en discussiebijeenkomst
over de organisatie van de Olympische Spelen
van Londen 2012 gehouden, waar de effectieve
coördinatie tussen de Britse bouwvakbonden
en de Olympic Delivery Authority (ODA) en het
Londense organisatiecomité voor de Olympische
Spelen (LOCOG) werd gepresenteerd. Bij deze
coördinatie werd sterk de nadruk gelegd op sociale aspecten op de werkplek, zoals veiligheid
en gezondheid op het werk, huisvesting, arbeidsomstandigheden, enzovoort. De Spelen in Londen waren de veiligste Olympische Spelen ooit,
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met een gemeld letselpercentage van 0,17 per
100.000 manuren en geen dodelijke ongevallen.
De coördinatie is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en een memorandum van
overeenstemming dat door alle partners is ondertekend. De volgende elementen werden in de
overeenkomst opgenomen:
• Het garanderen van een kwalitatief
hoogstaande ervaring van de Spelen
• Onderwijs, opleiding en inductie
• Gezondheid, veiligheid en welzijn
• Gelijkheid, diversiteit en inclusie
• Het vergemakkelijken van de effectieve
bijdrage van de vakbonden
• Rechtstreekse tewerkstelling
• Vakbondslidmaatschap
• Lonen en voordelen
Op hetzelfde evenement presenteerde de Belgische Confederatie voor de Bouwnijverheid, die de
werkgevers in de sector vertegenwoordigt, haar
acties om abnormaal lage prijzen bij openbare
aanbestedingen te identificeren.
Tot slot presenteerde Bouw- en Houtwerkers
Internationaal (BHI) drie ervaringen van de arbeidsinspectie op grote sportevenementen:
• Arbeidsinspectie met het plaatselijk organisatiecomité van het wereldkampioenschap
voetbal van de FIFA in Rusland in 2018, met
inbegrip van een memorandum van overeenstemming met het comité
• Arbeidsinspectie met het Supreme Committee
for Delivery & Legacy van de wereldbeker
voetbal van de FIFA in Qatar, met inbegrip van
een memorandum van overeenstemming met
het comité
• Gezamenlijke inspectie bij projecten van VINCIQDVC in Qatar op basis van een internationale
kaderovereenkomst (IFA)
Deze internationale best practices waren nuttig,
praktisch en overdraagbaar aan de bevoegde
Franse autoriteiten, met name de instantie die
belast is met de Olympische structuren (SOLIDEO), en de Franse sociale partners van de
bouwsector.
De projectpartners hebben ook gesproken over
de aanwervingsbehoeften op het gebied van
openbare werken en de bouw in de regio Îlede-France (d.w.z. de agglomeratie van Parijs en
voorsteden), de kaderovereenkomst voor de ontwikkeling van werkgelegenheid en vaardigheden
om bedrijven te ondersteunen bij hun aanwer-

De ervaring leert ons dat voor grote bouwplaatsen een sterk engagement tussen
de sociale partners, de overheid, de aannemers en de klanten effectief werkt
en zwartwerk en ongevallen in de hele onderaannemingsketen kan voorkomen.

ving, het door de Franse interprofessionele organisaties van de sociale partners en beroepsorganisaties ondertekende Sociaal Handvest voor de
Olympische Spelen, waarin bijzondere aandacht
wordt besteed aan informatie en rechten van
gedetacheerde werknemers, en de overeenkomst
over de doelstellingen tussen SOLIDEO en elke
klant.
Alle partners kwamen overeen om op drie gebieden te blijven werken:
• Het nauw betrekken van alle projecteigenaren
bij de effectieve implementatie van geïdentificeerde best practices
• Het bijstaan van aanbestedende overheden,
aannemers en klanten bij het opstellen van
aanbestedingen/inschrijvingen voor openbare
aanbestedingen en het vaststellen van regels
voor de beoordeling van geldige offertes van
kandidaten (in overeenstemming met de door
de Belgische Confederatie Bouw ontwikkelde
instrumenten)

•

Verbetering van de informatiemiddelen voor
werknemers en bedrijven over hun rechten
en plichten voorafgaand aan de aanwerving
en tijdens de bouwwerkzaamheden, met als
inspiratiebron de meertalige website www.
constructionworkers.eu.12

Tijdens de besprekingen werden verschillende
behoeften naar voren gebracht:
• Verbetering van duurzame overheidsopdrachten
• Ondersteuning van de ontwikkeling en uitvoering van een proces ter bevordering van netwerken tussen belanghebbenden, op basis van
een “traject”-aanpak met inbegrip van opleiding, informatie, het vervullen van verplichte
formaliteiten, enz.
• Het identificeren van aanvullende best practices en bestaande hulpmiddelen voor het beveiligen van de toegang tot de bouwplaats
• Eventueel het aanstellen van een ‘sociaal coördinator voor de huisvesting van gedetacheerde
werknemers’

12 Deze website wordt
beheerd door de EFBH.
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BEST PRACTICES
IN BULGARIJE
Door Vanya Tividosheva

De nationale sociale partners van de Bulgaarse
bouwsector zijn het erover eens dat zwartwerk
zeer problematisch is en dat de bouw een van de
zwaarst getroffen sectoren is.
De Bulgaarse nationale initiatieven rond zwartwerk in de bouwsector hadden tot doel de tripartiete dialoog te versterken, het overleg tussen de
sociale partners en de autoriteiten te vergemakkelijken en (nieuwe) oplossingen te vinden voor
de aanpak van zwartwerk in de bouwsector.
De belangrijkste nationale sectorale partners
waren:
• vakbonden: de Federatie van Bouw, Industrie en
Watervoorziening Podkrepa (FCIW PODKREPA)
en de Federatie van Onafhankelijke Vakbonden
in de Bouw (FITUC)
• de Bulgaarse Kamer van de Bouwnijverheid (BCC),
de werkgeversfederatie voor de bouwsector
• het Uitvoerend Agentschap van de Algemene
Arbeidsinspectie
Belangrijke bedrijfsorganisaties, vakbonden en
overheidsinstanties hebben samengewerkt bij
het ontwerpen van het concept voor nationale
evenementen, het bevorderen van EU-instrumenten (Europees platform voor de bestrijding van
zwartwerk) en het toewijzen van verantwoordelijkheden en taken voor het vinden en uitvoeren
van oplossingen om de problemen in verband
met zwartwerk op te lossen.
De nationale sociale partners in de bouwsector
hebben zich ertoe verbonden samen te werken
en hebben blijk gegeven van een gemeenschappelijk belang bij het delen van ervaringen en het
verstrekken van expertise op verschillende interventiegebieden:
• Bewustmaking van het belang van de aanpak
van zwartwerk in de bouwsector
• Uitwisseling van informatie over de maatregelen die door elke bij het partnerschap betrokken organisatie worden genomen
• Bevordering van gemeenschappelijke Europese
waarden voor fatsoenlijk werk
• Het identificeren en ontwerpen van gemeenschappelijke concepten voor gezamenlijke
acties, binnen de projectactiviteiten en als
vervolginitiatieven
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Tijdens de uitvoeringsperiode vonden er drie
bijeenkomsten van de sociale partners plaats en
werden er twee nationale evenementen georganiseerd.
Tijdens de eerste bijeenkomst van de sociale
partners, die op 23 april 2019 plaatsvond, hebben
de sociale partners de volgende mogelijke acties
in Bulgarije vastgesteld:
1. PREVENTIEVE MAATREGELEN voor het
aanpakken van zwartwerk in de bouwsector,
zoals het ontwikkelen van informatiemateriaal op
de websites van de partners en het verspreiden
ervan via de sociale media.
2. CONTROLEMAATREGELE n in de vorm van

gezamenlijke bezoeken ter plaatse aan bouwondernemers met vertegenwoordigers van het Uitvoerend Agentschap van de Algemene Arbeidsinspectie, FCIW PODKREPA en FITUC.
3. WETSWIJZIGINGEN, zoals die welke door

de Bulgaarse Kamer van de Bouwnijverheid zijn
geïnitieerd en door FCIW PODKREPA en FITUC
worden ondersteund.
De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op de Wet inzake ruimtelijke ordening. De
Bulgaarse sociale partners van de bouwsector
stellen voor dat grote bouwprojecten (zoals grote woningbouwprojecten, openbare gebouwen
en hotels met een capaciteit van meer dan 100
gasten) alleen mogen worden gebouwd door
bouwbedrijven die zijn opgenomen in het Centraal Beroepsregister voor Aannemers (dat wordt
bijgehouden door de Bulgaarse Kamer van de
Bouwnijverheid).
4. PROMOTIE- EN COMMUNICATIE
ACTIVITEITEN

Om de samenwerking te versterken is besloten
een memorandum van partnerschap op te stellen
en te ondertekenen door de nationale sociale
partners van de bouwsector. Het memorandum
zou een specifiek artikel bevatten over de aanpak
van zwartwerk in de bouwsector en zou de rollen
en verantwoordelijkheden van elke partner duidelijk omschrijven.
De TUWIC-projectpartners wezen de jonge leerlingen bouw (middelbare school en beroepsonderwijs) aan als doelgroep voor hun gezamenlijke
promotie- en communicatieactiviteiten.

De leerlingen zouden een informatiefolder en
een presentatie ontvangen, voorbereid door alle
projectpartners, gericht op preventie en bewustmaking van zwartwerk in de bouwsector. Dit zou
als volgt worden uitgevoerd:
• De Bulgaarse Kamer van de Bouwnijverheid
zou een lijst verstrekken van alle beroeps- en
onderwijsscholen die leerlingen in de bouwsector opleiden.
• Alle partners zouden verschillende bezoeken
aan de bouwopleidingscentra en -scholen
plannen.

•

•

Alle partners zouden hun beschikbare informatie en materiaal over zwartwerk in de bouwsector naar een externe deskundige sturen,
die een samenvatting van de beschikbare informatie zou opstellen. De deskundige zou ook de
presentatie systematiseren.
De Bulgaarse sociale partners van de bouwsector en het Uitvoerend Agentschap van de
Algemene Arbeidsinspectie zouden de door
de externe deskundige geleverde prestaties
valideren.

De vakbonden en de werkgevers kunnen samen zorgen voor een grotere sensibilisering
ten voordele van gedeclareerd werk. Door jonge bouwvakkers en studenten tijdens hun opleiding
en praktijkstages te informeren, kunnen we de bewustwording in een vroeg stadium vergroten.
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Jongeren die de arbeidsmarkt betreden, werden
geïdentificeerd als de doelgroep. Het informatiemateriaal moet elektronisch zijn, op video
gebaseerd materiaal (YouTube, Vbox, Instagram).
De campagne zou ook het bestaande materiaal
en de bestaande platforms inzake zwartwerk
actief promoten. De campagne zou in het hele
land plaatsvinden en zou worden uitgerold in
middelbare scholen voor beroepsonderwijs in de
bouwsector. FCIW PODKREPA en FITUC zouden
de scripts en het materiaal voor de campagne
uitwerken. Het Uitvoerend Agentschap van de Algemene Arbeidsinspectie zou bij de evenementen
worden betrokken en zou helpen bij de beoordeling van het materiaal.

singsgebied van de overeenkomst uit te breiden
tot andere sectoren die rechtstreeks van invloed
zijn op de bouw, zoals de verlichtings-, houtverwerkings- en textielindustrie.

Tijdens een tweede nationale TUWIC-bijeenkomst presenteerden en bespraken de partners
het voorbereide materiaal en werkten ze verder
aan de implementering van activiteiten gericht op
specifieke doelgroepen.

VERVOLGACTIVITEITEN EN INFORMATIE-

De partners benadrukten de noodzaak om de
best practices van andere lidstaten bij de bestrijding van zwartwerk te delen en te gebruiken.
Bovendien stelden zij een gemeenschappelijke
Europese aanpak van het probleem voor.
De nationale TUWIC-partners waren het er bijvoorbeeld over eens dat er een gedifferentieerde promotie voor elke specifieke doelsubgroep moet zijn:
• e-materiaal en sociale media voor de leerlingen
• drukwerk (eenvoudige flyers) voor de werknemers
• aanvullende informatie- en bewustmakingsactiviteiten voor beroepsopleidingscentra die
leerlingen boven de 16 jaar opleiden
• bijeenkomsten met de werkgevers (leden van
de Bulgaarse Kamer van de Bouwnijverheid)
• campagnes in de sociale media voor de klanten
De partners zijn overeengekomen om het jaarlijkse nationale actieplan voor de werkgelegenheid (NEAP) te gebruiken als financieel instrument voor de uitvoering van de activiteiten in de
opleidingscentra en voor de ontwikkeling van
toekomstige projecten inzake preventieve maatregelen om zwartwerk aan te pakken.
De partners waren het er ook over eens dat de
bestaande nationale cao voor de bouwsector
moet worden versterkt. Zij stelden voor de nadruk te leggen op fatsoenlijk werk en het toepas-
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ACTIVITEITEN TIJDENS DE COVID-19NOODPERIODE

Tijdens de noodperiode in Bulgarije die door
COVID-19 in gang werd gezet, werden alle scholen gesloten en werd e-learning op afstand aangeboden. In deze context moesten de Bulgaarse
partners hun werk aanpassen en waren ze verplicht de lessen met fysieke aanwezigheid in de
scholen te annuleren resp. uit te stellen.

CAMPAGNE

De informatiecampagne gaat van start, zodra de
COVID-19-beperkingen zijn opgeheven. De sociale partners zullen zich richten op beroepsonderwijsleerlingen in de bouwsector en op lerende
volwassenen in de centra voor beroepsonderwijs
en -opleiding. De campagne omvat:
• presentaties in scholen voor beroepsonderwijs
en -opleiding aan het begin en het einde van
het academisch jaar 2020/21 (september 2020
en mei-juni 2021)
• presentaties in beroepsopleidingscentra voor
volwassenen, die zo snel mogelijk na de heropening van de leerfaciliteiten in de centra
moeten worden gegeven
De presentaties worden geüpload naar het elektronisch archief dat door het ministerie van Onderwijs en Wetenschap wordt onderhouden als
een open instrument voor alle docenten die er
gebruik van willen maken.

BEST PRACTICES
IN ITALIË
Door FILCA CISL, FENEAL UIL, FILLEA CGIL en ANCE

In Italië is “de informele economie” een plaag,
zowel door de verstoring van de arbeidsmarkt als
het verlies van inkomsten voor de staat, met als
gevolg lagere lonen en slechtere voorwaarden
voor de werknemers. Uit de laatste onderzoeken
blijkt dat de informele economie goed is voor 210
miljard euro, wat overeenkomt met 12,4%% van
het Italiaanse BBP, en dat er 3,7 miljoen werknemers bij betrokken zijn.
In 2018 hebben controles door Italiaanse arbeidsinspecteurs (144.163 geïnspecteerde bedrijven) 42.306 zwartwerkers aan het licht gebracht.
Gemiddeld is er één zwartwerker per drie geïnspecteerde bedrijven. Daarom was het noodzakelijk de samenwerking tussen de verschillende
betrokken actoren te bevorderen om zwartwerk
te bestrijden.
Tijdens een brede nationale tripartiete bijeenkomst is het vraagstuk van het zwartwerk in de
bouwsector aan de orde gesteld. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door:
• de sociale partners in de bouwsector
(FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL en ANCE)
• de sectorale paritaire fondsen van de bouwsector (Nationale Commissie voor Bouwfondsen
– CNCE, Nationale Commissie voor Ongevallenpreventie, Hygiëne en Arbeidsomgeving –
CNCPT en Nationaal Orgaan voor Opleiding en
Beroepsopleiding in de Bouw – FORMEDIL)
• de nationale arbeidsinspectie (INL)
• vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en vakbonden in de regio’s Bari, Brescia,
Caserta en Macerata, die de best practices in
hun regio’s hebben gepresenteerd.

en misbruiken. Sinds 2008 heeft zij verschillende
transnationale bilaterale overeenkomsten inzake
wederzijdse erkenning ondertekend met haar tegenhangers in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en
de Republiek San Marino. Deze overeenkomsten
bepalen dat de Italiaanse paritaire organen worden erkend wanneer werknemers tijdelijk vanuit
Italië naar een van de ondertekenende landen
worden gedetacheerd.
De nationale samenwerking tussen de sociale
partners van de bouwsector, met inbegrip van
de steun van paritaire organen, is van cruciaal
belang voor de ondertekening van protocollen/
overeenkomsten.
Een goed voorbeeld is de invoering van het Enig
Document voor Bijdrageregulariteit (DURC),
waarmee wordt bevestigd dat een bedrijf aan
al zijn sociale, verzekerings- en fiscale verplichtingen heeft voldaan. Het DURC is vereist
om te kunnen deelnemen aan aanbestedingen,
om zo de naleving van de wet te garanderen en
zwartwerk op de arbeidsmarkt tegen te gaan.
Het wordt gezamenlijk uitgegeven door het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid (INPS),
het Nationaal Instituut voor Arbeidsongevallenverzekering (INAIL) en de Casse Edili (paritaire
welzijnsfondsen voor de bouwsector). Ook de
paritaire organen voor de bouwsector – CNCPT
(voor gezondheid en veiligheid) en FORMEDIL
(voor onderwijs en beroepsopleiding) – spelen
een cruciale rol.

Het Italiaanse DURC-document,
dat bevestigt of een bouwbedrijf de correcte
socialezekerheidsbijdragen heeft betaald.

Tijdens de bijeenkomst werd het belang onderstreept van samenwerking om zwartwerk en
“contractuele dumping” aan te pakken, d.w.z.
bedrijven die bij de aanbesteding van bouwwerkzaamheden niet de juiste collectieve arbeidsovereenkomst toepassen, zodat zij tegen duidelijk
lagere kosten een offerte kunnen indienen.
Daarnaast werd het belang van het bilaterale
controle- en monitoringsysteem op bouwplaatsen benadrukt.
De CNCE speelt een strategische rol bij de bestrijding van grensoverschrijdende sociale fraude
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Het percentage van zwartwerkers in de bouwsector
daalt nu langzaam. Het percentage werknemers
dat onder de verkeerde collectieve arbeidsovereenkomst valt voor het werk dat ze doen, blijft
echter hoog. Om dit (nieuwe) fenomeen aan te
pakken, zijn de sociale partners en de overheid
overeengekomen om gegevens uit te wisselen en
op die manier het toezicht op en de handhaving van
de geldende cao’s te verbeteren. Daartoe is een
memorandum van overeenstemming ondertekend.
Hieronder volgt een korte beschrijving van de
regionale protocollen voor de aanpak van zwartwerk in de bouw:
BARI: Twee protocollen hebben tot doel de strik-

te naleving van de juiste collectieve arbeidsovereenkomst af te dwingen. Elke week moet elke
bouwplaats informatie geven over wie er op de
bouwplaats aanwezig zal zijn. De werknemers op
deze bouwplaatsen moeten een speciale badge
met specifieke informatie zoals hun naam en
kwalificaties bij zich hebben.
BRESCIA: Er zijn protocollen ondertekend door

de lokale sociale partners, de lokale arbeidsinspectie, de lokale overheden (gemeenten en provincies) en beroepsfederaties van onafhankelijke
aannemers. Er is ook een digitaal dashboard voor
bouwplaatsen opgezet. Dit systeem verzamelt
en wisselt gegevens over bouwplaatsen uit op
provinciaal niveau. De gegevens worden gecontroleerd, wat het toezicht op de bouwplaatsen
verbetert.
CASERTA: Er is een protocol ondertekend om

de georganiseerde misdaad in de bouwsector
te helpen voorkomen en te bestrijden. Een systeem van voorafgaande controle, gekoppeld aan
verschillende databases over gezondheids- en
veiligheidsomstandigheden, werknemers op
bouwplaatsen en de vaardigheden en kwalificaties van werknemers, dient om de handhaving te
verbeteren.
MACERATA: Er is een regionale overeenkomst

ondertekend voor het opzetten en testen van
IT-systemen voor het opsporen van personen die
op bouwplaatsen aanwezig mogen zijn en voor
het versterken van de instrumenten ter voorkoming van criminele infiltratie in openbare aanbestedingen door middel van het toezicht op de
werkstromen. Daarnaast is er een elektronische
badge voor bouwvakkers gecreëerd met gegevens over de werknemers, hun arbeidsovereenkomst en andere persoonlijke gegevens.

24

HET AANPAKKEN VAN ZWARTWERK IN DE BOUWSECTOR

BEST PRACTICES
IN SPANJE
Door de nationale partners van het project:
CNC als werkgeversvertegenwoordiger,
UGT-FICA, CCOO Construcción y Servicios als
werknemersvertegenwoordigers en ITSS
(Ministerie van Arbeid en Sociale Economie)

In de afgelopen jaren is in Spanje een aantal
maatregelen ingevoerd die hebben bijgedragen
aan de vermindering van het aantal ongevallen
en de verbetering van de preventie van beroepsrisico’s en van de arbeidsvoorwaarden (met
inbegrip van lonen, arbeidsomstandigheden,
werktijden, enz.). Deze regelingen hebben ook
het zwartwerk in de bouwsector doen afnemen.
Sommige maatregelen zijn het resultaat van een
proces van sociale dialoog en veel aspecten daarvan waren/zijn ongekend in de EU.
In het algemeen erkennen de Spaanse sociale
partners van de bouwsector (CNC, UGT-FICA/
CCOO Construcción y Servicios) de positieve
bijdrage die de Algemene Nationale Collectieve
Overeenkomst voor de Bouwnijverheid, die algemeen van toepassing is op alle bouwbedrijven
en werknemers, heeft geleverd aan de regulering van de arbeidsmarkt. Het bestaan van een
uniforme regelgeving voor heel Spanje en de
totstandbrenging van één enkel regelgevingskader, waarover door CNC en UGT-FICA/CCOO Construcción y Servicios is onderhandeld, hebben
een gunstig en stimulerend effect gehad op de
goede ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen
in de bouwsector.
DE WET 32/2006 VAN 18 OKTOBER BETREFFENDE DE ONDERAANNEMING IN DE BOUWSECTOR en de ontwikkeling van de regelgeving

door Koninklijk Besluit 1109/2007, vereisen
dat bedrijven die bouwactiviteiten uitvoeren en
deelnemen aan de onderaannemingsketen, worden ingeschreven in het Register van Erkende
Bedrijven (REA). Dit betekent dat werkgevers
moeten bewijzen dat ze personeel hebben dat
opgeleid is in preventie en de materiële middelen om het werk uit te voeren. De wetgeving
bepaalt ook dat onderaanneming in de regel
beperkt is tot drie niveaus en dat zelfstandigen
hun diensten niet aan een ander bedrijf mogen
uitbesteden. Een bijzonder kenmerk van de wet
is dat onderaannemingsbedrijven niet alleen
arbeidskrachten mogen leveren, met als doel de
illegale overplaatsing van werknemers tegen te

gaan. De Spaanse wet bepaalt ook dat 30% van
het personeel in vaste dienst moet zijn. Om de
controles te verbeteren, vereist de wet ook dat er
een transparant onderaannemingsregister wordt
opgesteld. Dit document, dat te allen tijde op de
bouwplaats moet blijven, bevat onder andere
gegevens over de uitbestede werkzaamheden
die op een bepaalde bouwplaats door onderaannemers en zelfstandigen worden uitgevoerd, in
chronologische volgorde vanaf het begin van de
werkzaamheden, het niveau van de onderaanneming en het bedrijf van de opdrachtgever, de aard
van hun contract en de persoon die verantwoordelijk is voor de organisatie en het beheer van
elke onderaannemer.
Het Spaanse paritaire orgaan voor de bouwsector
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (FLC) heeft een nieuwe online tool gelan-

ceerd, Gesinprec genaamd, die bedrijven in de
bouwsector kunnen gebruiken om een uitgebreid
preventiebeheer uit te voeren. Dit gratis ondersteuningsprogramma stelt bedrijven in staat om
documentatie over de socialezekerheidsbijdragen te uploaden, waardoor gemakkelijker kan
worden gecontroleerd of de onderaannemers hun
verplichtingen nakomen.
De Spaanse beroepskaart voor de bouwsector
(TPC) is een sectoraal instrument dat nauw
verband houdt met de veiligheids- en gezondheidsopleiding, dat voor alle werknemers in de
bouwsector beschikbaar is. De TPC kan ook informatie van de werknemer bevatten over andere
opleidingen, beroepskwalificaties en ervaring in
de sector. De TPC wordt uitgegeven door het FLC.
Het FLC, een bipartiet orgaan dat in 1992 is opgericht door de ondertekenende partijen van de
Algemene Nationale Collectieve Overeenkomst
voor de Bouwnijverheid, speelt een sleutelrol in
het verschaffen van de middelen die bedrijven en
werknemers nodig hebben om professioneler,
veiliger en beter gekwalificeerd te zijn en om hen
te helpen op weg naar een succesvollere toekomst. Zijn actieterrein omvat de preventie van
beroepsrisico’s, beroepsopleiding en activiteiten
in verband met werkgelegenheid, rekening houdend met de mogelijkheden die innovatie, nieuwe
technologieën en duurzaamheid bieden om deze
vooruitstrevende sector verder uit te bouwen.
Er moet ook worden verwezen naar de recente
onderhandelingen waarbij de verplichting om de
werkdag van elke werknemer te registreren, is

De Spaanse beroepskaart,
uitgegeven door het Spaanse
arbeidsfonds van de bouwsector.
De kaart bevat waardevolle
informatie over de beroeps
kwalificaties van de bouwvakkers.

opgenomen in de 6e Algemene Overeenkomst
voor de bouwsector, overeenkomstig de nieuwe
formulering van artikel 34.9 van het werknemersstatuut, dat is opgenomen in Koninklijk
Besluit 8/2019 betreffende dringende maatregelen op het gebied van de sociale bescherming
en de bestrijding van de arbeidsonzekerheid ten
aanzien van de arbeidstijd.
Het FLC bereidt momenteel een instrument voor
om de dagelijkse arbeidstijd te registreren, wat de
naleving van deze wetgeving zal vergemakkelijken.
Ten slotte moet worden opgemerkt dat de
SPAANSE ARBEIDS- EN SOCIALEZEKERHEIDSINSPECTIE een algemene opdracht

heeft. Dat houdt in dat het toezicht op de naleving
van de regelgeving en de collectieve arbeidsovereenkomsten zich uitstrekt tot de gebieden arbeidsverhoudingen, veiligheid en gezondheid op
de werkplek, sociale zekerheid, werkgelegenheid
en arbeidsomstandigheden van buitenlandse
burgers. De bouwsector is een prioritaire sector
voor de Arbeids- en Socialezekerheidsinspectie:
in 2018 voerde ze 17,47 % van haar inspecties uit
in bouwbedrijven.
De Spaanse beroepskaart, uitgegeven door het
Spaanse arbeidsfonds van de bouwsector. De
kaart bevat waardevolle informatie over de beroepskwalificaties van de bouwvakkers.
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BEST PRACTICES
IN ROEMENIË
Door Dacian Micu,
Hoofd van HR, HIDROCONSTRUCTIA SA, aangesteld door de
sociale partners als nationale deskundige voor het project

Een bijzonder kenmerk van de Roemeense
bouwsector is dat de arbeidsmarkt gedeeltelijk
wordt gereguleerd door een collectieve arbeidsovereenkomst. Helaas is deze overeenkomst
niet langer algemeen bindend en wordt ze slecht
gecontroleerd en gehandhaafd. Dit heeft een
negatief effect op het imago van de bouwsector
en dat vormt een van de grootste obstakels voor
het aantrekken van nieuwe werknemers.
Een groot probleem voor de Roemeense bouwsector zijn de vaardigheden en de braindrain.
Tussen 2009 en 2017 hebben meer dan 260.000

bouwvakkers, zowel geschoolde als ongeschoolde, het land verlaten op zoek naar beter betaalde
banen in West-Europa. Als gevolg daarvan heeft
Roemenië een tekort van ongeveer 200.000
bouwvakkers.
De belangrijkste oorzaken van zwartwerk in de
Roemeense bouwsector zijn de kosten, het gebrek
aan sociale waarden, het gebrekkige bewustzijn
en de typische kenmerken van de sector (complexiteit, misbruik van onderaanneming, tijdelijke
activiteit en migranten als kwetsbare groep).
De Roemeense regering heeft nu besloten een
tweeledige strategie te volgen. Enerzijds hebben
de nationale arbeidsautoriteiten verschillende
inspectiecampagnes op touw gezet die gericht
zijn op de bouwsector. Anderzijds heeft de regering fiscale en budgettaire maatregelen genomen
om te voorkomen dat veel bouwbedrijven van de

Volgens de officiële statistieken gebeurt gemiddeld 30 procent van al het zwartwerk
tijdens reparaties of renovaties in huis. De belangrijkste reden hiervoor is de wens van
de klanten om de diensten en goederen tegen een lagere prijs aan te schaffen.
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markt verdwijnen. De nieuwe wetgeving voorziet
in een minimum brutosalaris van 3.000 RON per
maand (ongeveer EUR 615) op nationaal niveau
voor de bouwsector, vergeleken met 2.080 RON
(ongeveer 574 EUR) in het algemeen. Door de
combinatie van deze twee maatregelen is het
aantal nieuw geregistreerde werknemers met
13.000 toegenomen. Zeer waarschijnlijk zijn deze
werknemers overgestapt van zwartwerk naar
reguliere arbeid.
De Roemeense sociale partners in de bouwsector zijn het erover eens dat een coherent en
duurzaam langetermijnbeleid voor overheidsinvesteringen de belangrijkste manier is om het
aandeel van zwartwerk in de bouwsector terug te
dringen. Dit zou economische voorspelbaarheid
voor bedrijven creëren, waardoor het mogelijk
wordt om werknemers op een vaste basis en met
hogere salarissen aan te werven.
De sociale partners van de Roemeense bouwsector hebben de volgende best practices voor de
aanpak van zwartwerk in de bouwsector geïdentificeerd:
• Onderwijs- en bewustmakingscampagnes voor
werknemers en werkgevers (waarbij alle sociale partners betrokken zijn), met inbegrip van
flyers in het Roemeens, Engels en andere talen
• Samenwerking tussen nationale bedrijven en
de sociale partners om hun werknemers op te
leiden in kwesties die verband houden met de
bestrijding van zwartwerk, waarbij de nadruk
wordt gelegd op de voordelen voor de werknemers en hun gezinnen
• De werknemers aanmoedigen om zich aan
te sluiten bij het Sociaal Fonds voor de Bouw
(CSC) door hen te informeren en bewust te
maken van de voordelen van het lidmaatschap
• Vertaling van relevante wetgeving ten behoeve
van (voornamelijk niet-EU)-migranten die in
Roemenië werken
Over het algemeen zijn de sociale partners van
de Roemeense bouwsector voorstander van specifieke sectorale oplossingen, namelijk:
•
•

Een verplichte sociale identiteitskaart
voor alle bouwvakkers; en
Specifieke wetgevingsmaatregelen ter bevordering van verantwoorde toeleveringsketens

BEST PRACTICES
IN OOSTENRIJK
Door Margarita Glaser,
Oostenrijks Vakantie- en Vergoedingenfonds
(Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, BUAK)13

In de afgelopen jaren is met succes een hele
reeks maatregelen uitgevoerd om zwartwerk in
de Oostenrijkse bouwsector terug te dringen.
Zwartwerk in de breedste zin van het woord
veroorzaakt niet alleen negatieve macro-economische effecten, maar leidt ook tot aanzienlijke
nadelen voor individuele werknemers. Zo kunnen
frauduleuze valse registraties de rechten van
werknemers in geval van werkloosheid, ziekte,
vakantie en pensionering aanzienlijk verminderen. De macro-economische gevolgen van
de verminderde socialezekerheidsbijdragen en
eventuele aanvullende betalingen aan individuele
werknemers in de vorm van werkloosheidsuitkeringen of pensioenen hebben een effect op alle
belastingbetalers.
Sinds de inwerkingtreding van de Wet op de
loon- en sociale dumping op 01 mei 2011 is
BUAK bevoegd om inspecties uit te voeren op
bouwplaatsen en om klachten in te dienen bij het
verantwoordelijke districtsbestuur in geval van
onderbetaling van werknemers. Het doel van de
wet is het bereiken van gelijke arbeidsmarkt- en
loonvoorwaarden voor zowel Oostenrijkse als
buitenlandse werknemers. De onderbetaling van
het loon is niet alleen een civielrechtelijke aangelegenheid, maar ook een administratief strafbaar
feit. BUAK heeft momenteel 34 inspecteurs in
dienst, die inspecties uitvoeren op Oostenrijkse
bouwplaatsen.
De door BUAK in 2012 opgezette gegevensbank
van bouwplaatsen biedt snelle en transparante
informatie over de bouwplaatsen in Oostenrijk.
Afhankelijk van de grootte van de bouwplaats is
de meldingsplicht de verantwoordelijkheid van de
opdrachtgever of de aannemer die op de bouwplaats werkt. Inspecteurs van BUAK en andere
instanties hebben daardoor veel sneller toegang
tot informatie over de locatie en de startdatum
van bouwprojecten om inspecties op de bouwplaats uit te voeren.
In onduidelijke gevallen kunnen werknemers
worden uitgenodigd voor een hoorzitting bij
BUAK om de situatie op te helderen. Inspecteurs
controleren direct op de bouwplaats of er een

13 Een overheidsbedrijf
dat belast is met het
autonoom beheer van
wettelijke taken. Het
dient ook als de instelling van de sociale
partners in de bouwsector en speelt een
belangrijke rol bij de
handhaving van de
wetgeving ter bestrijding van overtredingen
in deze sector.
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arbeidsverhouding is gemeld aan de BUAK. Door
het gericht verzamelen en verwerken van deze
informatie draagt BUAK rechtstreeks bij aan de
preventie van sociale fraude in de bouwsector.
Sinds 01 januari 2018 zijn de werkgevers verplicht om de feitelijke werkplek en de feitelijke
arbeidstijd van deeltijdwerkers elektronisch aan
het BUAK te melden. Het melden van een deeltijdovereenkomst ondanks een voltijdse tewerkstelling was niet ongewoon in de bouwsector.
Door de invoering van de meldplicht is het aantal
deeltijdwerkers in de bouwsector met bijna 40%
gedaald. Een inbreuk op deze meldingsplicht is
een administratieve overtreding.
Met de Wet op de Opdrachtgeversaansprakelijkheid is in de Algemene Socialezekerheidswet
(ASVG) een nieuwe aansprakelijkheidsbepaling
voor opdrachtgevers van bouwkundige diensten
opgenomen. De nieuwe aansprakelijkheidsvoorzieningen zijn bedoeld om het verlies van
socialezekerheidsbijdragen als gevolg van sociale fraude tegen te gaan. Bijgevolg is de aanbestedende dienst bij de gunning van opdrachten
voor werken aan onderaannemers in principe
de socialezekerheidsbijdragen van de aannemer
verschuldigd tot maximaal 20 % van het bedrag
van de opdracht.
De mogelijkheid om werknemers binnen de EU te
detacheren heeft echter nieuwe manieren geopend om de nationale arbeids- en socialezekerheidswetgeving te omzeilen, die voor de bevoegde instellingen veel moeilijker aan te pakken zijn.
1. SCHIJNDETACHERING

Een werkgever die in Oostenrijk bouwwerkzaamheden wil verrichten, maar de hogere Oostenrijkse socialezekerheidsbijdragen/bijkomende
loonkosten niet wil betalen, kan momenteel het
nationale recht juridisch omzeilen. De meest
gebruikelijke manier om dit te doen is door een
bedrijf op te richten in het buitenland, de werknemers te registreren binnen het socialezekerheidsstelsel van het ‘land van herkomst’ en ze
vervolgens te detacheren naar Oostenrijk. In het
ergste geval zijn deze werknemers een Oostenrijkse bedrijfsleider en in Oostenrijk woonachtige
werknemers die geen enkele band hebben met
het land van herkomst van het detacheringsbedrijf waarin zij voor de sociale zekerheid zijn
ingeschreven. De werkgever kan dus PDA1-docu-
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menten uit het land van herkomst laten zien, ook
al zou het Oostenrijkse arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht van toepassing moeten zijn.
2. NIET-GEHARMONISEERDE REGELS VOOR
DETACHERING

Een aanzienlijk probleem bij detachering is dat
de huidige Detacheringsrichtlijn (die de toegestane detacheringsperiode verduidelijkt) niet geharmoniseerd is met de Coördinatieverordening
883/2004 (die bepaalt hoelang een gedetacheerde werknemer onder het socialezekerheidsstelsel van zijn of haar land van herkomst valt).
Als gevolg daarvan zijn de regels voor zowel de
werkgevers als de handhavingsinstanties moeilijk te begrijpen, wat in de praktijk problemen
oplevert.
3. GRENSOVERSCHRIJDENDE HANDHAVING
VAN ADMINISTRATIEVE SANCTIES

De tenuitvoerlegging van de Handhavingsrichtlijn
2014/67 in de lidstaten moet de grensoverschrijdende handhaving van administratieve sancties
vergemakkelijken. Ze stelt dat administratieve
overtredingen op dezelfde manier moeten worden bestraft voor zowel nationale als detacheringsbedrijven, en vereist een effectieve handhaving van de sancties (meestal het opleggen van
boetes) in dezelfde mate voor alle betrokkenen.
Dit is momenteel echter niet het geval.
BUAK heeft vastgesteld dat zwartwerk in de
breedste zin van het woord het vaakst in verband
wordt gebracht met detacheringen uit andere
EU-landen. In 2019 werd bij inspecties op de
bouwplaatsen in heel Oostenrijk vermoed dat
bijna 37% van de naar Oostenrijk gedetacheerde
werknemers onderbetaald werd. Voor werknemers van Oostenrijkse bedrijven lag het percentage onder 1%.
BUAK merkt ook op dat werknemers die vervolgens naar Oostenrijk zijn gedetacheerd, vaak ook
voor binnenlandse bedrijven werken. De detachering in Oostenrijk kan het begin zijn van hun
integratie in de Oostenrijkse arbeidsmarkt.
De Oostenrijkse sociale partners van de bouwsector stellen vast dat de bestaande nationale
regelingen het gewenste succes boeken bij de
bestrijding van zwartwerk in Oostenrijk. Hoewel
nationale bepalingen alleen niet kunnen voorkomen dat problemen met zwartwerk bij detacheringen ontstaan, houden zij deze wel in toom.

Er is momenteel een tekort aan geschoolde arbeidskrachten in Oostenrijkse bouwbedrijven.
Volgens de vertegenwoordigers van de werkgevers zijn sommige werkgevers zelfs bereid om
bonussen te betalen als een werknemer een
andere werknemer aanbeveelt die vervolgens
wordt aangeworven.
Tijdens de nationale TUWIC-bijeenkomsten werd
overeengekomen dat het nuttig zou zijn om een
efficiënte manier te vinden om werkgevers en
werknemers samen te brengen om a) aan de
vraag naar geschoolde werknemers te voldoen
en b) ervoor te zorgen dat de werknemers naar
behoren worden betaald voor het werk dat zij
verrichten, in overeenstemming met het Oostenrijkse arbeidsrecht. Eén manier om dit te bereiken is het creëren van een platform, zoals een
gebruiksvriendelijke website, waar werknemers
en werkgevers gemakkelijk bij elkaar kunnen
komen. Om dit platform zo toegankelijk mogelijk
te maken, moeten werknemers en werkgevers
binnen enkele minuten een profiel kunnen aanmaken (bijvoorbeeld door vakjes aan te vinken).
Ook zou het platform een algoritme kunnen gebruiken om geschikte matches te identificeren op
basis van vooraf geselecteerde kenmerken zoals

vaardigheden/kwalificaties, activiteit of werkplek.
Om taalproblemen te voorkomen, moet de website worden vertaald in de meest gesproken talen.
MEER INFORMATIECAMPAGNES gericht op

zowel werknemers als werkgevers zouden nuttig
zijn om deze groepen bewust te maken van de
bovengenoemde negatieve effecten van zwartwerk. Er kan worden aangenomen dat de meeste
werknemers alleen rekening houden met hun
huidige loon (zowel gedeclareerd als zwart) en
niet denken aan de nadelen van zwartwerk, zoals
een lager pensioen of een lagere werkloosheidsuitkering. Als ze zich niet bewust zijn van deze
persoonlijke nadelen, is het onwaarschijnlijk dat ze
protesteren tegen valse aangiftes van hun werk.
De werknemers moeten zich realiseren dat zij
op de lange termijn meer baat hebben bij een
correcte aangifte van hun werk. Ook hier is het
belangrijk om informatie te verstrekken in de
moedertaal van de werknemers. De individuele
voordelen voor de werkgevers moeten onaantrekkelijk worden gemaakt door passende sancties voor valse aangiften. Wanneer er al sancties
bestaan en deze voldoende zijn, zou het nuttig
zijn deze te benadrukken in voorlichtingscampagnes die gericht zijn op werkgevers.

Paritaire sociale fondsen voor de bouwsector die gezamenlijk door de sociale partners
worden opgericht en beheerd, spelen een cruciale rol bij de bestrijding van zwartwerk
in de sector. Daarom hebben we in alle landen sterke autonome sectorale arbeids
verhoudingen in de bouwsector nodig.
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