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[ OVERHEIDSOPDRACHTEN ]

Vandaag eisen we dat alle bevoegde ministers de nodige 
schikkingen treffen om te garanderen dat geen enkele 
overheidsopdracht nog frauduleuze praktijken zou 
financieren. Wij vragen ook om via overleg toezichts- en 
controle-instanties op te richten die de uitbuiting van 
werknemers kunnen opsporen.

Daarom eist het ABVV:

a Dat geen enkele opdracht nog wordt toegekend enkel 
op basis van het prijscriterium. Door zich te baseren 
op de laagste prijs, dragen de lokale overheden bij aan 
de verscherpte concurrentie tussen ondernemingen en 
worden opdrachten vaak toegekend aan ondernemingen 
die aan sociale dumping doen.

a Een opgedreven strijd tegen abnormaal lage prijzen 
om frauduleuze ondernemingen te voorkomen, op te 
sporen en te sanctioneren.

a De oprichting van een federaal observatorium voor 
overheidsopdrachten. 

a Verplichte opname van sociale, ethische of 
milieuclausules voor overheidsopdrachten van een 
aanzienlijk bedrag en gevoelig voor sociale dumping.

a De goedkeuring van labels van ‘dumpingvrije 
ondernemingen’ waardoor vanaf het begin van de 
gunningsprocedure, frauduleuze ondernemingen 
worden uitgesloten en de controles vooraf kunnen 
verstrengd worden. 

a De aanmaak van een zwarte lijst van frauduleuze 
ondernemingen. 
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Wat? 

Voor het bouwen van nieuwe scholen, voor de levering 
van materiaal aan de gemeentes, voor de schoonmaak 
van overheidsgebouwen of het snoeien van groen in 
openbare ruimten, moet er altijd een overheidsopdracht 
worden uitgeschreven. Dat is wat men noemt een openbare 
aanbesteding en die maken bijna 15% uit van het Bruto 
Binnenlands Product. Dat is niet weinig en dus is het heel erg 
belangrijk dat dat goed wordt aangepakt. 

Jammer genoeg zien we echter dat overheidsopdrachten 
worden toegewezen aan die ondernemingen die de laagste 
prijs bieden. Deze wedloop naar het goedkope, leidt in veel 
situaties tot sociale dumping omdat met andere factoren geen 
rekening wordt gehouden.

Geen enkele euro uit de overheidskas mag gebruikt worden 
om sociale dumping te financieren!

De regels 

De regels over de gunningsprocedure (inschrijven op de 
overheidsopdracht), de toekenning en de uitvoering ervan, 
werden in 2014 herzien. 

De Europese Unie nam nieuwe richtlijnen aan opdat bij 
overheidsopdrachten sociale rechten, milieurechten en 
ethische regels nageleefd worden. 

Op Belgisch niveau werd na maanden onderhandelen en 
dankzij syndicale mobilisatie, de desbetreffende wetgeving 
volledig herzien (wet van 17 juni 2016). Vernieuwende 
maatregelen werden genomen om sociale dumping in het 
kader van overheidsopdrachten, te bestrijden. 

Enkele voorbeelden: 

• een verbod op onderaanneming voor de hele opdracht. 
Bijv. het bouwen van een school mag niet in zijn totaliteit 
in onderaanneming worden uitgevoerd, wel gedeeltelijk;

• en dan is er een beperking van de onderaannemingsketen 
tot 2 niveaus; 

• alle onderaannemers moeten verplicht een erkenning 
hebben;

• hogere sancties in geval van inbreuken;

• de verplichting om offertes te verwerpen wanneer de 
sociale, fiscale en milieuwetgeving niet nageleefd worden.

Ondanks deze maatregelen — die nochtans efficiënt zijn —
blijft de regering in gebreke. Zo besliste men dat de overheid 
die de opdracht geeft, de mogelijkheid blijft hebben om 
opdrachten toe te wijzen enkel en alleen op basis van het 
prijscriterium. Dit zet echter de deur voor sociale dumping 
open, want het werken met scherpe prijzen verhoogt het 
risico dat bedrijven afdingen op sociale wetgeving of 
milieuaspecten. De regering levert bovendien te weinig 
inspanningen om de opdrachten te controleren en op te 
volgen. Zo blijven fraudeurs vaak onbestraft en profiteren 
ze van de overheidsmiddelen om werknemers uit te buiten.
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