
branche zich eraanonttrekt.’
Boots bedrijf werd in 2015 zelf in ver-

legenheid gebracht toen bleek dat de Ier-
se uitzender Atlanco Rimec op eenDura
Vermeer-project te hoge huisvestingskos-
ten inhield op de salarissen van Portuge-
se bouwvakkers. Daarop verbrak de bou-
werde relatie.

VakbondenFNVenCNVreageren voor-
zichtig positief op het voorstel. Er zijn in
de bouw 118.000 zzp’ers actief en tussen
de40.000en60.000uitzendkrachten.Zelfs
de hoofdaannemers hebben er vaak geen
zicht opwie van dezemensen op hun ei-
genprojectenwerkenenwatzebetaaldkrij-
gen,zegtHansCrombeen,sectorleiderFNV
Bouw. ‘Degrotebouwerskampenallemaal
met hetzelfde probleem. Ze hebben ont-
dekt dat ze weinig invloed hebben op on-
deraannemersalsRimec, terwijlzevolgens
deWet Aanpak Schijnconstructies (WAS)
wel juridisch aansprakelijk zijn voor wat
diepartijendoen.’

Dura geeft zelf nu het goede voorbeeld,
vindthet.Hetbouwbedrijfheefthetexterne
certificeringsbureauVROingeschakeldom
steekproeven te doen op zijn eigen bouw-

ZELFREGULERING BEDRIJVEN

Werkgevers in de bouw openen jacht op schijnconstructies

Bouwsectordringt aan
opeigencao-politie
JohanLeupen
Rotterdam

Werkgevers indebouwmoetenhuneigen
nalevingspolitie oprichten om strenger te
kunnenoptredentegencao-ontduikingen
uitbuiting van zzp’ers. Onderaannemers
die structureel enmet opzet sociale pre-
mies ontduiken via schijnconstructies,
moetendaarhardopafgerekendworden.
Deze oproep doen enkele grote bouw-

bedrijven, waaronder Dura Vermeer,
Heijmans en BAM, vandaag in het FD. Ze
pleitenvoordeinvoeringvanpoortcontro-
lesopdewerkplekenwillendatonafhanke-
lijke inspecteursviasteekproeventerplaat-
sepersoneelsdossierskomendoorlichten.
De bouwers hebben koepel BouwendNe-
derland gevraagd om sectorbrede afspra-
ken temaken over aangescherpte zelfre-
gulering.

Debedrijvenwillenaandebuitenwereld
het signaal afgeven dat zij niet afwachten
totdevakbondenofeennieuwkabinetmet
huneigeneisenof ingrepenkomen.Onder
anderenPvdA-leiderenvicepremierLode-
wijk Asscher heeft verdringing van lokale
werkkrachtendoor buitenlandse arbeids-
migranten tot een verkiezingsthema ge-
maakt,ende implicieteboodschapvande
bouwers is:desectorneemtdeproblemen
bloedserieus.
‘Het is op ditmoment onmogelijk om

tegaranderendaternooit iemandoponze
steigers staat dieminder dan €18 per uur
ontvangt’, zegtpersoneelsdirecteurAlfred
Boot vanDura Vermeer. ‘Tot nu toe lieten
wijonderaannemersgrotendeelsmetrust,
maarwewillenhenstrengergaancontrole-
ren, enzorgendat zijwerkenvolgensonze
normen.Datkanalleenalsniemand inde

plaatsen. Inspecteurs lichtendecomplete
personeelsadministratieterplaatsedoorop
correctesalarisafhandelingeninschaling.

Ook gaat Dura poortcontroles inlassen
waarbij iedereen die een bouwplaats be-
treedtzichverplichtregistreertviaeenvin-
gerscan. Het bedrijf hoopt dat zijn prin-
cipes straks door Bouwend Nederland
wordenverheventoteennormvoordehele
branche, zodat iedereen zijn leveranciers
bij de leshoudt.

Hetcharmeoffensiefvandebouwersvalt
slecht bij de Aannemersfederatie (AFNL),
die hetmidden- en kleinbedrijf vertegen-
woordigt. De koepel vreest dat de pijlen
vooralgerichtwordenopzijnachterbanen
verwijt de grote spelers als Dura Vermeer
hypocrisie. ‘De tiengrootste concerns zijn
zelfdeveroorzakersvanhetongelijkespeel-
veld’, zegtbeleidssecretarisTruusRemkes.
‘Als je bereid bent om een eerlijke prijs te
betalen dan hoeven er ook geen buiten-
landseconstructies tekomen.Zewillennu
watzwartepietentoespelenomzelfbuiten
schottekunnenblijven.Zelf trekkenzezich
terug in de regierol omde aansprakelijk-
heid te ontlopen.’
Het probleemwortelt niet in hetmkb,

zegtRemkes: ‘Het gebeurt incidenteel dat
werknemers wat uurtjes en vergoedingen
inleverenzodatdebaashethoofdbovenwa-
ter kanhouden,maar niet op grote schaal
enmet kwadewil.’ Ze benadrukt dat juist
haar achterban samenmet de vakbonden
stevig heeft gelobbyd bij minister Lode-
wijkAsscher (SocialeZaken)omschijncon-
structiesaantepakkenviadeWAS;hetzijn
buitenlandseuitzendconstructiesengoed-
kopeRoemeense, Portugese enBulgaarse
bouwvakkerswaardeonderaannemershet
meeste last vanhebben.
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