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Weten wat er
op het spel staat
In de bouwsector neemt de onderaanneming snel toe. Outsourcing – de verschuiving
van eigen activiteiten naar externe leveranciers – wordt ingegeven door verschillende
motieven, variërend van hogere specialisatie en kwaliteitsverbeteringen tot besparingen op de operationele kosten.1
Outsourcing betekent vaak een complexe en gefragmenteerde organisatie van het
werk, met de betrokkenheid van meerdere belanghebbenden. Dit kan leiden tot
kostenbesparende druk van de klant, loonfraude en fraude bij de te betalen socialeverzekeringsbijdragen, vormen van pseudo-zelfstandigheid, omzeiling van de aansprakelijkheidsregels en het gebruik van dubieuze bedrijfsstructuren. Dit is een
reële bedreiging voor de werknemers.²
Onderaanneming is een factor die frauduleuze praktijken mogelijk maakt. Systemen
voor het sluiten van contracten op meerdere niveaus hebben de neiging om de controles in gevaar te brengen. Kleine bedrijven en onderaannemers die onder kostenbesparende druk van grote aannemers staan, kunnen nalaten om de normen volledig
na te leven.³ De coördinatie van de gezondheid en veiligheid op bouwplaatsen kan in
het gedrang komen door de vele betrokken bedrijven en de krappe termijnen.4
Er zijn bewijzen van de schadelijke gevolgen van onderaanneming voor de gezondheid en de veiligheid.5 Onderaanneming is nog moeilijker te controleren wanneer
het om een grensoverschrijdend proces gaat, waarbij buitenlandse bedrijven en/of
gedetacheerde werknemers betrokken zijn.

1 J. Drahokoupil (uitg.) (2015), The outsourcing challenge: Organizing workers across fragmented production networks
[De outsourcinguitdaging: Het organiseren van werknemers over gefragmenteerde productienetwerken], EVI.
2 Europees Parlement (2017), Liability in subcontracting chains: National rules and the need for a European framework
[Aansprakelijkheid in onderaannemingsketens: nationale regels en de noodzaak van een Europees kader].
3 Eurofound (2017), Fraudulent Contracting of Work: Construction Sector [Frauduleuze contractering van werk: Bouwsector].
4 Europees Instituut voor Arbeidsonderzoek in de Bouw (2019), Mental health in the construction industry [Geestelijke gezondheid in de bouwsector].
5 Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (2012), Promoting occupational safety and health through the supply chain
[Bevordering van veiligheid en gezondheid op het werk in de hele toeleveringsketen].
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Doelgerichte praktijken toepassen
Europese Ondernemingsraden (EOR's) zijn van cruciaal belang voor de grensoverschrijdende
communicatie tussen werknemersvertegenwoordigers en het overleg met multinationals
over onderaannemingspraktijken.6 Onderaanneming komt vaak in EOR-vergaderingen aan
bod als onderwerp van informatie over de werkgelegenheidssituatie en -vooruitzichten.
Het hoofdbestuur moet gegevens en informatie verstrekken over het inzetten van werknemers
in onderaanneming en hun sociale omstandigheden.7 Vooral in de bouw is onderaanneming
een gangbare praktijk. Op elke bouwplaats kan er sprake zijn van een groot aantal niveaus
van onderaanneming. Onderaanneming kan ook worden opgenomen in het brede onderwerp
van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).8

Voor Europese Ondernemingsraden die een dialoog met het hoofdbestuur willen aangaan,
kunnen de volgende stappen nuttig zijn:


Van de outsourcing en het uitbesteden in onderaanneming specifieke onderwerpen

voor de informatie en raadpleging maken en indien nodig ze als redenen inroepen voor het
bijeenroepen van buitengewone vergaderingen.

 Informatie en

raadpleging over
onderaanneming
in EOR-overeenkomsten

PROCESSEN VAN OUTSOURCING EN ONDERAANNEMING MOETEN WORDEN BESPROKEN
VOORDAT ZE WORDEN UITGEVOERD.

Volgens een enquête van het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) van 2018 met meer dan
1.600 werknemersvertegenwoordigers van
EOR's in alle sectoren, verklaarde 63 % van de
EOR-leden dat onderwerpen in verband met uitbesteding en onderaanneming de afgelopen drie
jaar in plenaire vergaderingen aan de orde zijn
gesteld.9
Onderaanneming kan ter sprake worden gebracht in de context van de werkgelegenheidssituatie en trends van de onderneming. Dit
onderwerp is opgenomen in meer dan 60 % van
de EOR-overeenkomsten.10

De EOR-leden kunnen informatie vragen over
het gebruik van uitbestede en gedetacheerde
werknemers en hun arbeidsomstandigheden.11
Ze moeten zich afvragen waarom activiteiten
worden uitbesteed en waarom deze activiteiten
niet intern kunnen worden uitgevoerd.
Onderaanneming kan worden aangekaart in
discussies over maatschappelijk verantwoord
ondernemen (mvo). Veel EOR-overeenkomsten
voorzien in direct mvo voor basisarbeidsomstandigheden in de hele toeleverings- en onderaannemingsketen.12

6

J. Drahokoupil (uitg.) (2015), The outsourcing challenge: Organizing workers across fragmented production networks
[De outsourcinguitdaging: Het organiseren van werknemers over gefragmenteerde productienetwerken], EVI.

7

Europese Federatie van Bouw- en Houtarbeiders (2016), Practical Guide for EWCs on Information and Consultation
[Praktijkgids voor EOR's over informatie en raadpleging].

8

Europees Vakbondsinstituut (2015), European Works Councils and SE Works Councils in 2015
[Europese ondernemingsraden en SE-ondernemingsraden in 2015].

9

S. De Spiegelaere, R. Jagodziński (2020), Can anybody hear us? An overview of the 2018 survey of EWC and SEWC representatives
[Kan iemand ons horen? Een overzicht van de enquête van 2018 onder EOR- en SE-OR-vertegenwoordigers], Europees Vakbondsinstituut.

10 Europees Vakbondsinstituut (2015), European Works Councils and SE Works Councils in 2015
[Europese ondernemingsraden en SE-ondernemingsraden in 2015].

11 Europese Federatie van Bouw- en Houtarbeiders (2016), Practical Guide for EWCs on Information and Consultation
[Praktijkgids voor EOR's over informatie en raadpleging].
12 Zie de gegevensbank van de Europese Commissie over transnationale bedrijfsakkoorden, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=978&langId=nl
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UITZONDERLIJKE UITBESTEDING EN ONDERAANNEMING ZIJN REDENEN OM BUITENGEWONE VERGADERINGEN BIJEEN TE ROEPEN.

Overeenkomstig bijlage I bij Richtlijn 2009/38/
EG moeten de EOR's of het Beperkt Comité
worden geraadpleegd wanneer er sprake is van
bijzondere omstandigheden of beslissingen die
aanzienlijke gevolgen hebben voor de belangen
van de werknemers, met name in het geval van
verplaatsing, sluiting van ondernemingen of vestigingen, of collectief ontslag.

De EOR-overeenkomst van Kinnarps van 2014
introduceert een buitengewone informatie- en
raadplegingsprocedure in geval van bijzondere
omstandigheden met een transnationaal karakter, zoals organisatorische veranderingen, verhuizingen, sluiting van vestigingen of bedrijven
en collectieve ontslagen.

Anticiperen op onderaannemingspraktijken door de informatie en raadpleging
over dit onderwerp efficiënter te maken en waarschuwingssignalen goed te interpreteren.



ο Informatie over de plannen voor eventuele
verdere uitbesteding;
ο De redenen voor deze voornemens en de
betrokken activiteiten, de criteria voor de selectie van de onderaannemers en de inhoud
van de aanbestedingscontracten.

BIJ HET ANTICIPEREN OP ONDERAANNEMINGSPRAKTIJKEN KAN DE VOLGENDE
CHECKLIST
•

•

•

13

HELPEN:

Voorafgaand aan de plenaire vergadering moet
het Beperkt Comité met de EOR-leden communiceren om op nationaal niveau alle kwesties te verzamelen die aan de orde moeten komen. De EOR-coördinator kan hierbij helpen.
Oprichten van werkgroepen als discussieforums voor outsourcing- en uitbestedingsprocessen en periodiek bijeenkomen om vast te
stellen welke kwesties aan de orde kunnen
worden gesteld en op de agenda van de plenaire vergaderingen kunnen worden geplaatst.
Tijdens de plenaire vergaderingen moet
voldoende gedetailleerde informatie worden
verstrekt:
ο Totaalcijfers van uitbestede en gedetacheerde werknemers opgesplitst naar vestiging,
producten, enz. om een beter inzicht te krijgen in de ontwikkelingen binnen het bedrijf
en in de lokale vestigingen;
ο Cijfers van de voorgaande jaren, zodat de
EOR-leden vergelijkingen kunnen maken en
trends kunnen vaststellen;
ο Achtergrondinformatie over de ontwikkeling
en inzichten in toekomstige plannen en voornemens;

•

 Hoe bereid

je je voor op
EOR-vergaderingen en maak
je het overleg
over onderaanneming zinvol?

De informatie moet voldoende lang voor de
vergadering worden verspreid om het materiaal te kunnen bestuderen en vragen en opmerkingen te kunnen voorbereiden.
ο Beoordeel of de door het hoofdbestuur
gehanteerde criteria voor de selectie van
onderaannemers uitsluitend betrekking
hebben op lagere kosten of ook op kwalitatieve aspecten (bijvoorbeeld de naleving
van milieu-, sociale en arbeidsnormen, de
betrokkenheid bij innovatie, het streven naar
duurzaamheid en diversiteit en inclusie,
etc.);
ο Beoordeel of de aanbestedingscontracten
specifieke clausules bevatten met betrekking tot bijvoorbeeld de plicht van de onderaannemers om de werknemers op te leiden,
met name op het gebied van gezondheid en
veiligheid, maatregelen nemen om mogelijke
schendingen van de mensenrechten tegen te
gaan, de onderneming van de opdrachtgever
periodiek op de hoogte stellen van hun vervuilende uitstoot, enz.;

13 GPA-djp (uitg.) (2017), EWC: Fit for Change. Manual on transnational restructuring processes
[EOR: klaar voor de veranderingen, Handleiding voor transnationale herstructureringsprocessen].
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ο Ga na of er toezichtprocedures voor de
bepalingen van het aanbestedingscontract
worden overwogen;
ο Beoordeel of het hoofdbestuur zich houdt
aan de EU- en nationale wetgeving (bijvoorbeeld met betrekking tot hoofdelijke aansprakelijkheid wanneer deze van toepassing
is, eventuele beperkingen van het aantal
onderaannemers in een keten, enz.).
•

Informatie die niet van het hoofdbestuur werd
verkregen, kan via andere kanalen worden
verzameld:
ο Bv. jaarverslagen, persberichten, interviews
met managers, openbaarmaking van informatie overeenkomstig de wettelijke voorschriften, dialogen met Europese of nationale/lokale vakbondsorganisaties, bezoeken
aan lokale vestigingen, enz.;
ο Maak gebruik van alternatieve bronnen om
de in EOR-vergaderingen verstrekte informatie te dubbelchecken;
ο Volgens de EOR-overeenkomst van Gestamp
(metaalsector) bijvoorbeeld "beschikken de
EOR-vertegenwoordigers over de nodige

 Anticiperen

van onderaannemingspraktijken
via de interpretatie van signalen van het
hoofdbestuur
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middelen om de werkplekken in het land te
bezoeken en de werknemers/werknemersvertegenwoordigers te ontmoeten om kwesties van transnationale aard te bespreken die
de reikwijdte van de nationale vertegenwoordigers te boven gaan. Het hoofdbestuur dient
het reizen en de toegang tot de vestigingen
mogelijk te maken."
•

De leden van de EOR moeten het eens worden
over hun doelstellingen en de verdeling van
het werk en de taken:
ο Betrek de lokale werknemersvertegenwoordigers die te maken krijgen met onderaanneming bij het onderzoek naar de verwachte
resultaten, doelstellingen en werkprocessen
(zie de EOR-overeenkomst van LafargeHolcim van 2017);
ο Selecteer interne en externe deskundigen en
nodig ze uit, onder meer vakbondsadviseurs
op nationaal en Europees niveau (zie de
EOR-overeenkomst van de Ardo-groep van
2019 in de voedingssector);
ο Organiseer specifieke opleidingen over
de strategieën van multinationale onder
nemingen.

DE EOR-LEDEN KUNNEN DE SITUATIE VAN

ALS HET HOOFDBESTUUR NIET INVES-

DE ONDERNEMING OP DE VOET VOLGEN:

TEERT IN HET VERBETEREN VAN DE

•

Heeft de onderneming reeds eerder processen
of functies uitbesteed?
Zo ja, dan is het zeer waarschijnlijk dat de
onderneming nog meer processen zal blijven
uitbesteden.

•

Zijn er processen die niet naar tevredenheid
werken of die wijzen op stijgende kosten,
maar waarvoor geen corrigerende maatregelen zijn genomen?
Dit kan een teken zijn dat het hoofdbestuur het
probleem wil oplossen door de processen uit
te besteden.

•

In welke bedrijfsonderdelen investeert het
hoofdbestuur of in welke onderdelen investeert het hoofdbestuur niet en is het niet
gericht op het verbeteren van de ontwikkeling
van vaardigheden?

ONTWIKKELING VAN VAARDIGHEDEN,

kan dit een teken zijn dat deze processen zullen worden uitbesteed.
• Zijn er arbeidsintensieve activiteiten in het
bedrijf?
De kosten in verband met arbeidsintensieve
activiteiten kunnen door middel van onderaanneming worden verlaagd, omdat het, met
name wanneer er geen aansprakelijkheid in
onderaannemingsketens van toepassing is,
mogelijk is om risico's en verantwoordelijkheden te externaliseren.
EEN DOELTREFFEND WAARSCHUWINGSSYSTEEM BERUST OP DE BETREKKINGEN
TUSSEN DE EOR-LEDEN EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE NATIONALE EN
LOKALE INSTANTIES:

Het hoofdbestuur neemt vaak zijn toevlucht tot
outsourcing zonder goede reden. De EOR's kunnen
hun eigen analyses maken om samen met lokale
vakbonden slechte beslissingen tegen te gaan.

Ondervang het "geïsoleerde" karakter van de
EOR (d.w.z. gebrek aan communicatie, uitwisseling en coördinatie met lokale en nationale belangenorganisaties en werknemersparticipatie).14
Elk niveau van werknemersvertegenwoordiging
wint door de toegang tot informatie te combineren met hun beraadslagingen over de gevolgen
van de herstructureringsmaatregelen.

Het Europees Hof van Justitie oordeelde dat de
vergaderingen van de Europese, centrale en
lokale ondernemingsraden moeten plaatsvinden
in een volgorde die elk niveau in staat stelt het
maximum aan informatie te verkrijgen dat het
nodig heeft om zijn respectieve rol te vervullen.15

14 Europees Verbond van Vakverenigingen (2016), European Works Councils assessment and requirements
[Beoordeling en eisen van Europese Ondernemingsraden].
15 GPA-djp (uitg.) (2017), EWC: Fit for Change. Manual on transnational restructuring processes
[EOR: klaar voor de veranderingen, Handleiding voor transnationale herstructureringsprocessen].
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Voor Europese Ondernemingsraden die de dialoog met het hoofdbestuur
naar een hoger niveau willen tillen:
Evalueer het beleid inzake onderaanneming en de effecten ervan en draag
bij tot de ontwikkeling van specifieke strategieën en projecten.



 Hoe evalueer

je de intentie
van het hoofdbestuur om
bepaalde activiteiten uit te
besteden?

DE EOR-LEDEN KUNNEN EEN ACTIEVE ROL

VRAGEN OM DE ONDERAANNEMING

SPELEN IN ORGANISATIEPROCESSEN (inclusief outsourcing en onderaanneming) door de
bedoelingen van de onderneming te beoordelen
en vervolgens te proberen een bijdrage te leveren
aan specifieke strategieën en projecten:

EN DE POTENTIËLE RISICO'S ERVAN

Vraag het hoofdbestuur om een gedetailleerde
toelichting van de redenen en doelstellingen
van het initiatief tot onderaanneming en om een
motivering.
In veel gevallen worden outsourcing of onderaanneming uitgevoerd zonder nauwkeurige en
meetbare doelstellingen en ondanks het bestaan
van waardevolle alternatieven. Bovendien kan er
sprake zijn van verborgen of geheime motieven
van de werkgever.
De EOR kan gebruik maken van de antwoorden
van het hoofdbestuur, de eigen analyse van de
situatie en de uitwisseling van informatie en
standpunten met lokale EOR-afgevaardigden,
vakbonden en werknemersvertegenwoordigers in
de Raad van Toezicht16.
EOR-leden kunnen de betrokken lokale vestigingen bezoeken, zoals voorzien in de EOR-overeenkomst van Eiffage van 2016: "Onder voorbehoud
van overeenstemming tussen de leden van het
Beperkt Comité en de voorzitter van de Eiffage-groep kan een door het Beperkt Comité
aangewezen vertegenwoordiger de vestigingen
bezoeken om informatie te verzamelen over de
betreffende operatie."17

TE BEOORDELEN: 18
•

•
•
•

•
•

•

•

Heeft het hoofdbestuur een overtuigend antwoord gegeven op het strategische belang
van de onderaannemingspraktijk? Zou de
onderneming alternatieve interne oplossingen
kunnen toepassen? Kan het netwerkcontract
bijvoorbeeld een waardevol alternatief bieden?
Lijkt de beoogde organisatorische oplossing na
nader onderzoek economisch zinvol?
Lijken de doelstellingen en streefcijfers van de
werkgever realistisch?
Wat zijn de mogelijke gevolgen van de operatie
voor de werkgelegenheid en de arbeidsomstandigheden in de hele toeleveringsketen?
Wat zijn de gevolgen voor het concurrentievermogen van de onderneming?
Welke risico's heeft het hoofdbestuur geïdentificeerd met betrekking tot de duurzaamheid
van de onderneming? Risico's kunnen bestaan
uit frauduleuze praktijken van aannemers en
onderaannemers ten koste van de werknemers, en de daaruit voortvloeiende juridische
problemen.
Welke maatregelen neemt de onderneming
om de risico's te beperken? Voorbeelden:
Preventieve controles op onderaannemers,
hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling
van lonen en bijdragen in de hele onderaannemingsketen, periodieke evaluaties van de
arbeidsomstandigheden en de uitvoering van
gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, ook
via de betrokkenheid van vakbonden en werknemersvertegenwoordigers in lokale vestigingen, waar veel aannemers actief zijn.
De EOR's kunnen een beroep doen op het
hoofdbestuur om elke werknemer die activiteiten op bouwplaatsen uitvoert een toe-

16 GPA-djp (uitg.) (2017), EWC: Fit for Change. Manual on transnational restructuring processes
[EOR: klaar voor de veranderingen, Handleiding voor transnationale herstructureringsprocessen].
17 Europese Federatie van Bouw- en Houtarbeiders (2016), Practical Guide for EWCs on Information and Consultation
[Praktijkgids voor EOR's over informatie en raadpleging].
18 GPA-djp (uitg.) (2017), EWC: Fit for Change. Manual on transnational restructuring processes
[EOR: klaar voor de veranderingen, Handleiding voor transnationale herstructureringsprocessen].
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 How to

assess the managements’ intention to contract out certain
activities

Hoe beperkt de onderneming de risico's?
Preventieve controles op onderaannemers, hoofdelijke
aansprakelijkheid voor de betaling van de lonen en
betrokkenheid van de vakbonden zijn essentieel.
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gangspasje te geven voor het betreden van de
bouwplaats na controle van de contractuele
voorwaarden die van toepassing zijn op zijn/
haar arbeidscontract en dat hij/zij reeds de
nodige opleiding heeft gekregen op het gebied
van gezondheid en veiligheid (volgens de nationale normen). De controle van deze voorwaarden kan worden uitgevoerd door bilaterale
fondsen van de sociale zekerheid die actief
zijn in de bouwsector, zoals in het geval van de
"Casse Edili" in Italië.19
DE EOR'S KUNNEN EEN BEROEP DOEN OP
EXTERNE DESKUNDIGEN EN STUDIES OM DE
ONDERAANNEMINGSPRAKTIJKEN VAN EEN
ONDERNEMING TE BEOORDELEN:
•

•



 Transnationale

overeenkomsten
inzake onderaanneming

De EOR-overeenkomst van Tenaris (metaalsector) van 2013 stelt de EOR-leden in staat om
een studie over een specifiek onderwerp uit te
voeren. Zij kunnen hiervoor een beroep doen
op externe deskundigen en de kosten moeten
door de onderneming worden gedragen.
Studies kunnen eerdere ervaringen in kaart
brengen en wijzen op mogelijke hiaten en
ruimte voor verbetering voor toekomstige onderaannemingspraktijken.

ONDERHANDELINGSCOMPETENTIES VAN
EOR'S OP HET GEBIED VAN ORGANISATIEPRAKTIJKEN:

Het zou mogelijk kunnen zijn dat EOR-leden afspraken maken over organisatorische praktijken
die van invloed zijn op het Europese personeel.
Toch worden slechts in enkele EOR-overeenkomsten onderhandelingsbevoegdheden aan EOR's
toegekend.20
Voorafgaand aan de onderhandelingen moeten
alle nationale en lokale vakbonden het onderhandelingsinitiatief van de EOR steunen.21
De EOR-overeenkomst van Veolia (dienstensector)
van 2012 voorziet in gezamenlijke methodologische verklaringen, handvesten van toezeggingen,
adviezen en memoranda van overeenstemming
tussen het hoofdbestuur en de EOR.
De EOR-overeenkomst van Gestamp (metaalsector)
van 2015 maakt transnationale onderhandelingen
mogelijk over verschillende zaken, waaronder:
de structuur van de groep van ondernemingen;
de economische, financiële en sociale situatie;
ontwikkelingen in de productie-, innovatie-, verkoop- en investeringsactiviteiten; substantiële
veranderingen in de organisatie; de invoering van
nieuwe werkmethoden of productieprocessen;
productieverhuizingen en verplaatsingen; fusies,
overnames en afstotingen op internationale schaal
of die de omvang van het concern aanzienlijk
wijzigen.

Onderhandel over algemene richtlijnen voor outsourcing en onderaanneming.

OVEREENKOMSTEN DIE DOOR EOR'S WOR-

ER KUNNEN OOK BELANGRIJKE OVEREEN-

DEN ONDERTEKEND, KUNNEN HET HOOFD-

KOMSTEN OP MONDIAAL NIVEAU WORDEN

BESTUUR VERPLICHTEN TOT EEN DIALOOG

ONDERTEKEND.

MET DE BELANGHEBBENDEN, onder wie leve-

ranciers en onderaannemers, zodat deze in overeenstemming handelen met de sociale en ethische
beginselen van de multinationale onderneming.

Het Handvest inzake duurzame ontwikkeling en
maatschappelijk verantwoord ondernemen van
Solvay van 2008 benadrukt het engagement van
het hoofdbestuur om de sociale, ethische en
milieurichtlijnen te respecteren bij de betrokken
partijen en derden.

19 FILCA-CISL (2018), Il cantiere D.O.C.: Un nuovo strumento per la regolarità e la tracciabilità del lavoro edile
[De D.O.C.-bouwplaats: een nieuw instrument voor de regelmatigheid en de traceerbaarheid van bouwwerkzaamheden].
20 Europees Vakbondsinstituut (2015), European Works Councils and SE Works Councils in 2015
[Europese Ondernemingsraden en SE-ondernemingsraden in 2015].
21 GPA-djp (uitg.) (2017), EWC: Fit for Change. Manual on transnational restructuring processes
[EOR: klaar voor de veranderingen, Handleiding voor transnationale herstructureringsprocessen].
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De internationale kaderovereenkomst van MAN
van 2012 bepaalt dat de rechten die zijn vastgelegd in internationale arbeidsconventies (d.w.z.
mensenrechten, verbod op kinderarbeid, gelijke
kansen, vrijheid van vereniging, betrokkenheid
van werknemers, gezondheidsbescherming, beloning en arbeidstijd, ontwikkeling van vaardigheden) ook gelden voor alle externe leveranciers.
De internationale kaderovereenkomst van Enel
van 2013 is van toepassing op de hele toeleveringsketen, inclusief onderaannemers.
De gezamenlijke verklaring van Unilever, IUF en
IndustriALL Global Union over duurzame tewerkstelling van 2019 legt principes en procedures
vast met betrekking tot het gebruik van niet-permanente arbeidscontracten:
•

•
•

•

Uitzendkrachten worden alleen ingezet als
er op korte termijn een eenmalige behoefte
is aan ondersteuning van activiteiten buiten
de normale bedrijfsbehoeften en zonder de
intentie om gebruik te maken van tijdelijke
contracten om regulier werk te vermijden;
Uitzendkrachten krijgen voorrang bij het invullen van vaste functies;
De principes van gelijk loon voor gelijk werk en
non-discriminatie op het vlak van de arbeidsvoorwaarden gelden voor alle werknemers,
ongeacht of zij rechtstreeks in dienst zijn van
Unilever of via derden;
Een veilige werkomgeving en een passende
opleiding worden gegarandeerd aan alle werknemers, ongeacht hun contractuele status;

•

•

•

Uitzendkrachten moeten het recht hebben om
een vakbond op te richten of zich vrijelijk aan
te sluiten bij een vakbond naar keuze van de
werknemer, zonder angst voor intimidatie of
pesterijen;
Uitzendkrachten worden op geen enkele wijze
dusdanig tewerkgesteld dat de legale toegang
van werknemers tot de sociale zekerheid en/
of andere vormen van sociale bescherming zou
worden beperkt;
Informatie over het niveau en de specifieke
inzet van uitzendkrachten moet beschikbaar
zijn voor de vakbonden die werknemers van
Unilever vertegenwoordigen.

In de wereldwijde kaderovereenkomst van Enel
van 2013 wordt de nadruk gelegd op de toepassing van gezondheids- en veiligheidsbeschermingsnormen op haar dochterondernemingen,
aannemers en leveranciers, met een procedure
om na te gaan of de inschrijvers zich aan de veiligheidsnormen houden.
MIGRERENDE EN GEDETACHEERDE WERKNEMERS HEBBEN SPECIALE AANDACHT
NODIG, OMDAT ZE VAAK IN ONDERAANNEMINGSKETENS WERKEN: De maatregelen ter

ondersteuning van deze groep omvatten de verspreiding van informatiebrochures over gezondheid en veiligheid in hun nationale talen en de organisatie van ad-hoc opleidingen.
De EFBH geeft basisinformatie over de arbeidsomstandigheden en lonen in 40 Europese landen en in
30 talen: www.constructionworkers.eu/nl

De EFBH geeft basisinformatie over
de arbeidsomstandigheden en lonen
in 40 Europese landen en in 30 talen:
www.constructionworkers.eu/nl

13

De spelers
AANNEMERS EN
ONDERAANNEMERS

HOOFDBESTUUR

LOKAAL
MANAGEMENT

UITZENDBUREAUS

EINDKLANTONDERNEMER OF
AUTORITEIT

WERELDWIJDE
ONDERNEMINGSRADEN
WERKNEMERS

EUROPESE
ONDERNEMINGSRAAD

LOKALE
WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGERS
LOKALE
VAKBONDSORGANISATIES

EUROPESE
INSTELLINGEN

EOR-COÖRDINATOR
& EFBH
EUROPESE
SOCIALE DIALOOG

DE EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD (EOR)
is een orgaan waarin werknemersvertegenwoordigers zetelen uit de verschillende Europese
landen waar een multinationale onderneming of
groep van ondernemingen actief is. Hij heeft tot
doel de werknemers te informeren en te raadplegen over de voortgang van het bedrijf en over alle
belangrijke beslissingen op Europees niveau die
van invloed kunnen zijn op de werkgelegenheid
of de arbeidsomstandigheden. Het recht om een
EOR op te richten geldt voor ondernemingen
of groepen van ondernemingen met ten minste
1000 werknemers in de EU en de andere landen
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van de Europese Economische Ruimte (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), en die tegelijkertijd ten minste 150 werknemers in elk van ten
minste twee lidstaten in dienst hebben. Een verzoek van 100 werknemers uit twee landen of een
initiatief van de werkgever leidt tot de oprichting
van een nieuwe EOR, waarvan de samenstelling
en de werking wordt aangepast aan de specifieke
situatie van de onderneming door middel van een
overeenkomst die wordt ondertekend door het
hoofdbestuur en de werknemersvertegenwoordigers van de verschillende betrokken landen.

Een belangrijke rol wordt toegekend aan de
EOR-COÖRDINATOR. In de sectoren bouw,
bouwmaterialen, cement en hout wordt de
EOR-coördinator geselecteerd door het EFBHsecretariaat in overleg met de bij de EFBH aangesloten organisaties met leden in de betrokken
transnationale onderneming. De EOR-coördinator is meestal een functionaris van een
EFBH-vakbond die gevestigd is in het land waar
het hoofdbestuur actief is. De EOR-coördinator
treedt op als vakbondsdeskundige voor EOR-vertegenwoordigers, door teamwerk en positieve
interne communicatie aan te moedigen, toezicht
te houden op het optreden van het hoofdbestuur
in overeenstemming met de EOR-overeenkomst
en de wetgeving, advies te verlenen aan EOR-vertegenwoordigers en deel te nemen aan alle vergaderingen van de EOR en het Beperkt Comité.
De EOR-coördinator onderhoudt de contacten
tussen de EOR en het EFBH-secretariaat en de
bij de transnationale onderneming betrokken
organisaties.
DE EUROPESE FEDERATIE VAN BOUW- EN
HOUTARBEIDERS (EFBH) is de Europese Industriefederatie die instaat voor de werknemers
in de bouw, de houtbewerking, de bosbouw en de
aanverwante industrieën en ambachten. Ze is lid
van het Europees Verbond van Vakverenigingen
(EVV). De Europese vakbondsorganisaties vertegenwoordigen de werknemers op het Europese
niveau. Er zijn zowel bedrijfstakoverkoepelende
als sectorale Europese vakbondsorganisaties.
Het EVV is de belangrijkste vakbondsorganisatie
op Europees niveau die werknemers uit verschillende sectoren vertegenwoordigt.
DE EUROPESE SOCIALE DIALOOG is een
forum voor discussies, raadplegingen, onderhandelingen en gezamenlijke acties waarbij organisaties die de sociale partners (werkgevers en
werknemers) op EU-niveau vertegenwoordigen,
betrokken zijn. Het is ofwel een tripartiet overleg
waarbij de overheid betrokken is, ofwel een bipartiet overleg tussen de Europese werkgevers
en vakbondsorganisaties.

De dialoog vindt plaats op bedrijfstakoverkoepelend niveau en binnen sectorale comités voor de
sociale dialoog. Voor de bouwsector zijn de organisaties die betrokken zijn bij de Europese Sociale Dialoog de Europese Federatie van Bouw- en
Houtarbeiders (EFBH), het Europees Verbond van

het Bouwbedrijf (FIEC) en de Europese Confederatie van de Bouw (EBC). Voor de houtsector is de
tegenhanger van de EFBH de Europese Federatie
van de Houtnijverheid (CEI-Bois), de Europese
Confederatie van de Meubelnijverheid (EFIC) en
de Europese Federatie van de Houtplatenindustrie (EPF).
Op bedrijfstakoverkoepelend niveau zijn de organisaties die betrokken zijn bij de Europese Sociale Dialoog het EVV, het Verbond van Europese
Ondernemingen (BusinessEurope), het Europees
Centrum van Overheidsbedrijven (CEEP), de
Europese koepelorganisatie voor het midden- en
kleinbedrijf (SMEunited), de Europese Vakbondsfederatie van Professionals en Managers
(Eurocadres) en de Europese Confederatie van
Managers (CEC).
HET HOOFDBESTUUR is het centrale management van de onderneming met een communautaire dimensie of, in het geval van een concern
met een communautaire dimensie, van de onderneming die zeggenschap uitoefent. Het hoofdbestuur kan zowel binnen als buiten de Europese
Unie gevestigd zijn.
DE WERELDWIJDE ONDERNEMINGSRAAD
is een groep van werknemersvertegenwoordigers
die in een transnationale onderneming op vrijwillige basis wordt opgericht, hetzij krachtens een
transnationale overeenkomst, hetzij als gevolg
van een besluit van de werkgever. Hij kan worden
opgericht als een afzonderlijk orgaan van de EOR
of als een uitbreiding van een bestaand supranationaal orgaan, zoals de EOR. Er zijn geen
wettelijke normen voor de oprichting van mondiale ondernemingsraden, noch op internationaal,
noch op Europees niveau.
DE LOKALE WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGERS zijn werknemersvertegenwoordigers, ondernemingsraden of vakbondsafgevaardigden van de verschillende Europese
vestigingen en/of bedrijven van een multinationale onderneming of groep van ondernemingen.
Op het gebied van outsourcing en onderaanneming kunnen zij relaties onderhouden met vertegenwoordigers van werknemers die in dienst
zijn van externe bedrijven die op dezelfde locatie
actief zijn.
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HET LOKALE MANAGEMENT is het management van de respectieve Europese vestiging en/
of bedrijf van een multinationale onderneming of
groep van ondernemingen.
DE WERKNEMERS zijn het voltallige Europese
personeel dat in dienst is van een multinationale
onderneming of groep van ondernemingen. In
onderaannemingsketens dragen werknemers
die in dienst zijn van externe bedrijven – hetzij
gedetacheerd, uitbesteed of ingehuurd door een
uitzendbureau – bij aan de uitvoering van een
project, samen met de interne werknemers.
LOKALE VAKBONDSORGANISATIES vertegenwoordigen de werknemers in de verschillende Europese landen en gebieden waar een
multinationale onderneming of groep van ondernemingen actief is.
DE EUROPESE INSTELLINGEN stellen het
juridische en beleidskader vast voor onderaanneming en aanverwante kwesties. De sociale
partners worden betrokken bij een raadplegingsprocedure met de Europese Commissie, voorafgaand aan de indiening van beleidsvoorstellen
over sociale onderwerpen. De sociale partners
kunnen zich beperken tot het verstrekken van
een advies of aanbeveling aan de Commissie over
het onderwerp in kwestie of zij kunnen, overeenkomstig artikel 155 VWEU, zelf onderhandelingen
over dit onderwerp beginnen, waardoor zij de
zogenaamde "autonome route" kunnen volgen in
een poging om tot overeenkomsten te komen. Op
EU-niveau gesloten overeenkomsten worden ten
uitvoer gelegd volgens de procedures en praktijken die eigen zijn aan de sociale partners en de
lidstaten (d.w.z. via de nationale vestigingen van
de sociale partners op EU-niveau) of, wat betreft
aangelegenheden die onder artikel 153 vallen
(d.w.z. sociale aangelegenheden waarvoor de EU
regelgevende bevoegdheid heeft), op gezamenlijk
verzoek van de ondertekenende partijen, bij een
besluit van de Raad op voorstel van de Commissie.

AANNEMERS zijn die ondernemingen waaraan
de uitvoering van een werk door een opdrachtgever of investeerder wordt toevertrouwd.
ONDERAANNEMERS zijn de natuurlijke personen of rechtspersonen aan wie de uitvoering
van alle of een deel van de voordien contractueel
vastgelegde verplichtingen wordt toevertrouwd.
Zij zijn verantwoordelijk tegenover de aannemers
en niet tegenover de eindklant.
UITZENDBUREAUS sluiten arbeidsovereenkomsten met werknemers om deze aan de
inlenende ondernemingen toe te wijzen om er
tijdelijk onder hun toezicht en leiding te werken.
Zij worden beschouwd als onderaannemers,
aangezien zij personeel kunnen leveren aan de
inlenende onderneming.22
DE EINDKLANT-ONDERNEMING OF
-AUTORITEIT vertegenwoordigt het begin van
de onderaannemingsketen. Het kan gaan om een
particuliere onderneming of een overheidsinstantie die een project (bv. een bouwproject) start
door een hoofdaannemer in te huren, die op zijn
beurt verschillende onderaannemers inhuurt om
gespecialiseerde taken uit te voeren.

22 Europees Parlement (2017), Liability in Subcontracting Chains: National Rules and the Need for a European Framework
[Aansprakelijkheid in onderaannemingsketens: nationale regels en de noodzaak van een Europees kader].
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De spelregels

DE SOCIALE DIALOOG IN DE EU
De EFBH en FIEC zijn de volgende gezamenlijke
verklaringen en verslagen overeengekomen:
•

Gezamenlijk standpunt: naar een gelijk
speelveld in de Europese bouwsector,
op 27 februari 2015;

•

Gezamenlijk verslag over sociale identiteitskaarten in de bouwnijverheid, in oktober 2014;

•

Gezamenlijke verklaringen over de handhaving
van de Detacheringsrichtlijn, respectievelijk in
2011, 2012 en 2013.

EU-RICHTLIJNEN EN
-VERORDENINGEN
Het vrije verkeer van werknemers is vastgelegd
in artikel 45 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De arbeidsmobiliteit binnen de interne markt brengt het
probleem van de bescherming van werknemers
in onderaannemingsketens met zich. Hieronder
volgen de belangrijkste wettelijke bepalingen op
dit gebied:
•

Richtlijn 92/57/EEG betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid
voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Ze
legt de verplichting vast voor de opdrachtgever
of de bouwdirectie om op elke bouwplaats
waar meer dan één aannemer aanwezig is,
één of meer coördinatoren voor veiligheids- en
gezondheidsaangelegenheden aan te stellen
en ervoor te zorgen dat er een veiligheids- en
gezondheidsplan wordt opgesteld, voordat de
werkzaamheden beginnen. De bouwdirectie
en, in voorkomend geval, de opdrachtgever
houden rekening met de algemene preventiebeginselen van Richtlijn 89/391/EEG – "kaderrichtlijn inzake veiligheid en gezondheid op het
werk" en zorgen ervoor dat ook werkgevers en
zelfstandigen die op de bouwplaats werken,
deze beginselen toepassen.

•

In artikel 12 van Verordening (EG) nr. 883/2004
betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels wordt bepaald dat een
persoon die in een lidstaat werkt en door de
werkgever naar een andere lidstaat wordt
gedetacheerd om daar werkzaamheden te
verrichten, onderworpen blijft aan de wetgeving van de eerste lidstaat, mits de verwachte
duur van die arbeid niet meer dan 24 maanden
bedraagt en hij niet wordt uitgezonden om
een andere persoon te vervangen. Artikel 13
bepaalt dat op degene die normaal in twee of
meer lidstaten werkzaamheden in loondienst
pleegt te verrichten, de wetgeving van de lid-

De website www.constructionworkers.eu/nl
is ontwikkeld door de EFBH naar aanleiding van
een project dat medegefinancierd is door de Europese Commissie. De website geeft informatie
over het loon, de arbeidsomstandigheden en de
rechten van de bouwvakkers in 40 landen. Ze is
beschikbaar in 30 talen en bevat contactinformatie van nationale vakbonden die hulp en ondersteuning bieden.
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staat waar hij woont van toepassing is (indien
hij een substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden in die lidstaat verricht of indien hij
in dienst is van verschillende werkgevers die
in verschillende lidstaten zijn gevestigd) of de
wetgeving van de lidstaat waar de zetel of het
domicilie van de onderneming of het domicilie
van de werkgever waarbij hij werkzaam is,
zich bevindt (indien hij geen substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden verricht in de
lidstaat waar hij woont). In Verordening (EG)
nr. 987/2009 is de procedure voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 883/2004
vastgesteld.
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•

Richtlijn 2008/104/EG betreffende uitzendwerk
heeft tot doel ervoor te zorgen dat het beginsel
van gelijke behandeling wordt toegepast op
uitzendkrachten.

•

Richtlijn 2009/52/EG voorziet in minimumnormen voor sancties en maatregelen
tegen werkgevers van illegaal verblijvende
onderdanen van derde landen. Daarin staat
dat ten minste aan de aannemer waarvan de
opdrachtgever rechtstreeks onderaannemer
is, naast of in plaats van de opdrachtgever
financiële sancties en eventuele achterstallige
betalingen kan worden opgelegd. In specifieke
gevallen kunnen andere contractanten financiële sancties en achterstallige betalingen
verschuldigd zijn naast of in plaats van een
werkgever van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

•

Richtlijn 2014/24/EU betreffende overheidsopdrachten stelt regels vast voor het plaatsen
van opdrachten op de eengemaakte markt.

•

Richtlijn 96/71/EG over de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het
verrichten van diensten: Onlangs is Richtlijn
2014/67/EU goedgekeurd om de toepassing
van de Detacheringsrichtlijn te versterken door
kwesties in verband met fraude, omzeiling van
regels en uitwisseling van informatie tussen de
lidstaten aan te pakken.

•

Meer recentelijk heeft Richtlijn 2018/957 de
Detacheringsrichtlijn gewijzigd door: het beginsel van gelijke behandeling van ter beschikking gestelde werknemers en werknemers
in de lidstaat van terbeschikkingstelling in te
voeren, ongeacht het recht dat van toepassing
is op de arbeidsbetrekkingen (artikel 5); te
bepalen dat de terbeschikkingstellende ondernemingen de ter beschikking gestelde werknemers alle bestanddelen van de beloning
garanderen die verplicht worden gesteld door
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, erga omes collectieve overeenkomsten
of collectieve arbeidsovereenkomsten die zijn
gesloten door de op nationaal niveau meest
representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties in de lidstaat van ontvangst; een
maximumduur voor de terbeschikkingstelling
van werknemers vast te stellen (18 maanden);
de toepassing van het in artikel 5 geregelde
beginsel van gelijke behandeling ook uit te
breiden tot uitzendbureaus die werknemers
ter beschikking stellen aan in andere lidstaten gevestigde inlenende ondernemingen en
wanneer werknemers door hun inlenende
ondernemingen naar andere lidstaten ter beschikking worden gesteld.
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