
Transport -50% 
In vijf jaar tijd is de activiteit in de transportsector

met 50 procent verminderd en verdween tien

procent van de ondernemingen, samen goed voor 

een verlies van 5.000 Vlaamse jobs.

1 op 2 
buitenlander
Op acht jaar tijd verviervoudigde het aantal buitenlandse bouwvakkers tot 101.000, terwijl de sector goed is voor 200.000 werknemers. Eén op twee bouwvakkers beschikt niet over onze nationaliteit.

Bouw - 13.000 jobs

Sinds 2011 gingen er in de bouw bijna 13.000 banen

 verloren. Tot 2019 wordt in de bouw een bijkomend verlies 

verwacht van 40.000 banen. Niet omdat er minder gebouwd 

wordt. Wel omdat onze bouwvakkers vervangen

 worden door collega's uit Portugal 

of voormalige Oostblok-

landen.

Door het uitspelen van buitenlandse werknemers tegenover Belgische is er sprake van een loonverlies tot – 30% in de hout-, bouw- en transportsector.

-30% loon

Bij controles op sociale dumping door de socia-

le inspectiediensten werden in 2014 bij 80% 

van de bedrijven in de schoonmaak-, transport- 

en bouwsector inbreuken vastgesteld.

Sociale dumping

EIS DAAROM:

1.   Elk land moet opnieuw het recht 
hebben zijn arbeidsmarkt en sociale 
zekerheid te beschermen. We willen 
zélf opnieuw kunnen bepalen wie 
onder welke voorwaarden ons land 
binnenkomt. 

2.  De pakkans voor buitenlandse 
lageloonarbeiders die hier onwettig 
werken moet worden verhoogd. 

3.  De EU-elite creëert zelf sociale 
dumping. De verouderde Europese 
detacheringsrichtlijn moet worden 
aangepast.  

4. Stop de plannen om onze Vlaamse 
havenarbeiders uit te spelen tegen 
buitenlandse lageloonarbeiders. 
Behoud dus de wet-Major. Bescherm 
onze dokwerkers.   
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Dagelijks worden Vlaamse jobs ingenomen door 
goedkope arbeidskrachten uit Oost- en Zuid-
Europa. Wie in de bouw, de transport-, bewakings-, 
schoonmaak- of voedingssector werkt, voelt het aan 
den lijve.

Door de massale toevloed van goedkope buitenlandse 
arbeidskrachten worden onze werknemers weggecon-
curreerd. Vlaamse werknemers worden uit de markt 
geprijsd of zien zich genoodzaakt hun lonen naar be-
neden bij te stellen. Sociale dumping dus, die onze so-
ciale zekerheid een pak opbrengsten doet mislopen en 
in toenemende mate Vlaamse tewerkstelling bedreigt. 
Als sociale volkspartij verzet het Vlaams Belang zich 
met klem tegen deze uitbuitingspolitiek.
 

Kom daarom met het Vlaams Belang in actie en trek 
samen met ons aan de alarmbel. Samen eisen wij dat 
het onbeperkte vrij verkeer van personen in Europa in 
vraag wordt gesteld. Elk land moet opnieuw het recht 
hebben zijn arbeidsmarkt en sociale zekerheid te be-
schermen. Wij willen zelf bepalen wie onder welke 
voorwaarden binnenkomt. Onze boodschap is duide-
lijk: red Vlaamse jobs. Nu!

Tom Van Grieken 
voorzitter@vlaamsbelang.org

met klem tegen deze uitbuitingspolitiek.

SMS  “INFO + naam en adres” naar 3111 en 

ontvang drie maanden een proef-

pakket en een gratis USB-stick van 

het Vlaams Belang.

“Toen ik tien jaar geleden als truckchau� eur begon, lagen de lonen 20 procent 

hoger dan vandaag, terwijl de levenskosten stegen. Door de concurrentie met 

Oostblokkers worden wij uit de markt geprijsd.”  
Ludo V.

“Als kleine bouwondernemer word ik dagelijks geconfronteerd met de bikkel-

harde concurrentie van Portugezen, Roemenen en Polen die aan 5 of 6 euro 

euro per uur werken.  Als ik aan zo’n prijs moet werken, kan ik beter naar het 

OCMW stappen.”
Bert J.

“Na jarenlang hard werken in de voedingsindustrie werd ik samen met 11 colle-

ga’s aan de deur gezet vanwege ‘herstructureringen’. Niet omdat er minder werk 

was, integendeel.  We werden gewoon vervangen door Poolse lageloonarbeidsters 

die via buitenlandse interimkantoren aan een veel lager loon werken.” 

Suzy G.

“Als kleine bouwondernemer word ik dagelijks geconfronteerd met de bikkel-

“Na jarenlang hard werken in de voedingsindustrie werd ik samen met 11 colle-

ga’s aan de deur gezet vanwege ‘herstructureringen’. Niet omdat er minder werk 

was, integendeel.  We werden gewoon vervangen door Poolse lageloonarbeidsters 

die via buitenlandse interimkantoren aan een veel lager loon werken.” 

Suzy G.

facebook.com/vangriekentom 

twitter.com/tomvangrieken 

facebook.com/vlbelang  twitter.com/vlbelang 
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