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 1 Strijd tegen sociale en fiscale fraude en oneigenlijke detachering 

verderzetten 

Voor de sociale partners van de bouwsector is het effectief en efficiënt bestrijden van fraude een 
absolute prioriteit. Dit is nodig om op een billijke en solidaire manier de financiering van de taken van 
de overheid te verzekeren zonder de "bonafide" werkgevers, werknemers en opdrachtgevers te 
benadelen. Fraude ondermijnt de solidariteit. Solidariteit is de basis van het sociale zekerheidsstelsel. 
Fraude tast de bereidheid van burgers en ondernemingen aan om correct hun (para)fiscale bijdragen 
te betalen, zo gauw ze merken dat anderen niet of onvoldoende bijdragen.  

Het “40 punten plan” en de implementatie van de voorgestelde maatregelen zijn een grote stap 
vooruit. De verdere uitvoering van dit plan is voor een eerlijk speelveld in de sector een absolute 
noodzaak. In het bijzonder blijft detachering in deze context een gevoelig probleem.  

De sociale partners van de bouwsector pleiten dan voor een vervolgplan om verder werken aan een 
eerlijke concurrentie. Ook in dit plan zullen zich maatregelen opdringen op meerdere terreinen: 
wetgeving, organisatie van de inspectiediensten en Europa. 

2 De bouw als partner van de overheid voor een ambitieus klimaatbeleid 

De bouwsector wil hard meewerken aan een vooruitstrevend sociaal en economisch klimaatbeleid, 
enerzijds door duurzame innovaties en anderzijds als partner van de overheid voor de realisatie van 
duurzame infrastructuur. 

Via product- en procesinnovaties werkt de sector zelf mee aan een reductie van schadelijke uitstoot 
(bv. CO2-uitstoot, fijn stof, …) en aan het hergebruik van bestaande materialen (bv. afbraakmateriaal 
dat als grondstof wordt verwerkt in nieuwbouwprojecten).  

De overheid kan de rol van de bouwsector als partner bij de realisatie van duurzame infrastructuur 
verder versterken door meer en meer duurzame investeringsdoelstellingen (Sustainable Investment 
Goals of SIG’s) vast te leggen. Deze SIG’s moeten zich richten op zeven speerpunten: duurzame 
wooninfrastructuur (energie-efficiëntie, isolatie, meer en betere sociale en privé huurwoningen), 
mobiliteit (aanleg van fiets- en voetpaden, openbare vervoersinfrastructuur), energie, 
waterinfrastructuur (gesplitste riolering, grachten, bekkens), vrijetijdsinfrastructuur (creatie van 
publieke ontmoetingsruimte die het maatschappelijk weefsel versterken), onderwijsinfrastructuur en 
gezondheidsinfrastructuur.  

De sociale partners van de bouwsector hebben in die context meermaals de dreigende gevolgen van 
dalende en onvoldoende overheidsinvesteringen benadrukt. Nu is het hoog tijd voor een minimum 
investeringsnorm, die de netto activa van de overheid ten laatste tegen 2030 doet aangroeien met 
minimum 1 procent van het bbp per jaar, zoals dit nu al het geval is bij de beste Europese leerlingen.   
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Een krachtig beleid inzake duurzame overheidsinvesteringen is immers het startpunt voor een sociaal 
en economisch ambitieus klimaatbeleid. De brc Bouw zal in deze context een werkgroep oprichten 
met academici om de verschillende overheidsniveaus te helpen bij het formuleren van ambitieuze 
duurzame investeringsdoelstellingen (SIG’s). 
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Dit memorandum steunt op de volgende adviezen en verslagen van de brc Bouw van de CRB: 

Fraude in de bouwsector: De visie van de sociale partners vertegenwoordigd in de bijzondere raadgevende 
commissie voor het Bouwbedrijf  

ADVIES - 04/11/2013 

https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/249/fraude-in-de-bouwsector-de-visie-van-de-sociale-partners-
vertegenwoordigd-in-de-bijzondere-raadgevende-commissie-voor-het-bouwbedrijf/10  

Nationaal Pact voor Strategische Investeringen (NPSI) gesteund door de brc Bouw  

ADVIES - 17/01/2018 

https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/60/nationaal-pact-voor-strategische-investeringen-npsi-gesteund-door-de-brc-
bouw/10  

Nationaal pact voor strategische investeringen  

ADVIES - 01/07/2017 

https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/409/nationaal-pact-voor-strategische-investeringen/10  

Politique d'investissements publics en Belgique : quelles solutions ?  

DOCUMENTATIENOTA - 09/11/2017 

https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/411/politique-d-investissements-publics-en-belgique-quelles-solutions-/10  

Topeconomen onderlijnen de diagnose van de sociale partners uit de bouwsector: dringend nood aan meer en 
betere publieke investeringen om België terug op gang te krijgen.  

ADVIES - 21/02/2017 

https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/370/topeconomen-onderlijnen-de-diagnose-van-de-sociale-
partners-uit-de-bouwsector-dringend-nood-aan-meer-en-betere-publieke-investeringen-om-belgie-
terug-op-gang-te-krijgen-/10 

https://www.ccecrb.fgov.be/type/nl/1/advies
https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/249/fraude-in-de-bouwsector-de-visie-van-de-sociale-partners-vertegenwoordigd-in-de-bijzondere-raadgevende-commissie-voor-het-bouwbedrijf/10
https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/249/fraude-in-de-bouwsector-de-visie-van-de-sociale-partners-vertegenwoordigd-in-de-bijzondere-raadgevende-commissie-voor-het-bouwbedrijf/10
https://www.ccecrb.fgov.be/type/nl/1/advies
https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/60/nationaal-pact-voor-strategische-investeringen-npsi-gesteund-door-de-brc-bouw/10
https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/60/nationaal-pact-voor-strategische-investeringen-npsi-gesteund-door-de-brc-bouw/10
https://www.ccecrb.fgov.be/type/nl/1/advies
https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/409/nationaal-pact-voor-strategische-investeringen/10
https://www.ccecrb.fgov.be/type/nl/4/documentatienota
https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/411/politique-d-investissements-publics-en-belgique-quelles-solutions-/10
https://www.ccecrb.fgov.be/type/nl/1/advies
https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/370/topeconomen-onderlijnen-de-diagnose-van-de-sociale-partners-uit-de-bouwsector-dringend-nood-aan-meer-en-betere-publieke-investeringen-om-belgie-terug-op-gang-te-krijgen-/10
https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/370/topeconomen-onderlijnen-de-diagnose-van-de-sociale-partners-uit-de-bouwsector-dringend-nood-aan-meer-en-betere-publieke-investeringen-om-belgie-terug-op-gang-te-krijgen-/10
https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/370/topeconomen-onderlijnen-de-diagnose-van-de-sociale-partners-uit-de-bouwsector-dringend-nood-aan-meer-en-betere-publieke-investeringen-om-belgie-terug-op-gang-te-krijgen-/10
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