
10 KERNPUNTEN OM TE STRIJDEN TEGEN PRECAIR WERK IN DE VOEDINGS-, LANDBOUW- EN TOERISMESECTOR

1 Gaat het om hetzelfde werk, dan is het 
dezelfde job – en dus horen er dezelfde 
rechten en hetzelfde loon bij. 

Voor gelijk werk moeten een gelijk loon en gelijke 
arbeidsvoorwaarden worden aangeboden, ongeacht de 
arbeidsovereenkomst, de herkomst, de nationaliteit of het 
geslacht van de werknemer. 

2 Waar u werkt, is belangrijk. Niet waar u 
vandaan komt. 

Het ‘gastlandprincipe’ moet overal in de EU worden toegepast. 
Elke werknemer heeft het recht om te genieten van de rechten en 
arbeidsvoorwaarden van het land waar hij werkt. Samen met de 
werknemers lagere lonen en slechtere arbeidsvoorwaarden 
exporteren is een in economisch en sociaal opzicht schadelijke 
praktijk die individuen, gezinnen, bedrijven en gemeenschappen 
nadeel berokkent. Dit ondermijnt de sociale dialoog en leidt tot 
oneerlijke concurrentie en sociale dumping. 

3 Alle werknemers in Europa verdienen een 
fatsoenlijke minimumloonbescherming via 
collectieve arbeidsovereenkomsten of 
wetgeving.

Alle Europese landen zouden iedereen een minimumloon moeten 
garanderen, hetzij via akkoorden op basis van onderhandelingen 
tussen de sociale partners, hetzij via de wetgeving. Dit 
minimumloon moet worden gerespecteerd, verdedigd en 
afgedwongen.

4 Arbeidsrelaties moeten worden 
vereenvoudigd en geharmoniseerd om meer 
duidelijkheid te creëren en misbruik te 
voorkomen. 

Precair werk is het resultaat van de wirwar van versnipperde en 
gecompliceerde werkgelegenheidsregels in de EU. De 
buitensporige complexiteit vormt een obstakel voor de 
bescherming tegen uitsluiting en discriminatie, zorgt voor een 
gebrek aan transparantie, doet de administratie- en 
transactiekosten oplopen en biedt slechte werkgevers 
achterpoortjes om de arbeidswetgeving te omzeilen. We hebben 
duidelijke, eenvoudige en eerlijke regels op EU-niveau nodig die 
in overeenstemming zijn met de IAO-normen, het Sociaal 
Charter van de EU en de Agenda voor Fatsoenlijk Werk. 

5 Alle werknemers zouden door een cao 
gedekt moeten zijn: dit is de meest efficiënte 
manier om mensen te beschermen tegen lage 
lonen. 

Kwetsbare werknemers moeten door een collectieve 
arbeidsovereenkomst worden gedekt en werkgevers hebben de 
fundamentele plicht om op een constructieve manier 
onderhandelingen te voeren met de vakbonden. De overheden 
moeten dit proces ondersteunen met maatregelen – zoals op het 
vlak van capaciteitsontwikkeling voor sociale partners en sociale 
dialoog – en promoten dat iedereen door een collectieve 
overeenkomst zou worden gedekt om gelijke behandeling en 
sociale inclusie te waarborgen.

6 Precaire werknemers hebben behoefte aan 
duidelijke, eenvoudige trajecten die naar vaste 
banen leiden. 

We hebben mechanismen nodig om precaire werknemers naar 
vaste jobs te laten doorstromen en de hinderpalen weg te werken 
die precaire werknemers sociaal uitsluiten van de ‘first tier 
werknemers’. Kwetsbare categorieën van werknemers zoals 
jongeren, vrouwen, migranten, gedetacheerde werknemers en 
seizoensarbeiders worden disproportioneel door deze tweedeling 
getroffen.

7 Europa heeft sterke en goed gefinancierde 
openbare arbeidsbemiddelingsbureaus nodig 
die op de strijd tegen precair werk focussen. 

De openbare arbeidsbemiddelingsbureaus moeten worden in 
stand gehouden en versterkt zodat zij de werknemersstromen in 
Europa in de gaten kunnen houden en kunnen toezien op de 
naleving van de arbeids- en sociale wetgeving ter bestrijding van 
oneerlijke en illegale praktijken. Private 
arbeidsbemiddelingsbureaus zijn niet geschikt om deze taak op 
zich te nemen. 

8 Een effectieve regelgeving voor 
uitzendbureaus en andere jobaanbieders is 
nodig en de naleving ervan moet worden 
afgedwongen. 

Uitzendkantoren moeten worden verplicht om fatsoenlijke 
minimumnormen in acht te nemen.
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moet zorgvuldig worden opgevolgd. Bovendien moet ze worden 

aangevuld met mechanismen op het vlak van witte/zwarte lijsten 

en duidelijke, effectieve sancties bij misbruik. 

9 Werkgevers moeten verantwoordelijk 
worden gesteld voor hun werknemers in 
onderaanneming. 

Bedrijven die met onderaannemers werken, moeten fatsoenlijke 

arbeidsvoorwaarden garanderen voor alle werknemers in hun 

toeleveringsketen. Het mag geen excuus zijn dat oneerlijk 

behandelde werknemers niet rechtstreeks door hen tewerkgesteld 

zijn. Zij moeten aandringen op fatsoenlijke normen met 

effectieve straffen voor onderaannemers die deze niet naleven.

10 Precaire werknemers moeten worden 
georganiseerd en moeten een stem krijgen. 

Het is de plicht van de vakbonden om te vechten tegen de 

uitholling van de solidariteit door precaire arbeidsvoorwaarden, 

om precaire werknemers te organiseren, hen te 

vertegenwoordigen en hun belangen in collectieve 

arbeidsovereenkomsten op te nemen. Precaire werknemers 

moeten de kans krijgen en aangemoedigd worden om hun stem te 

laten horen, elkaar te steunen en als leden van de vakbond de 

strijd aan te binden met hun precaire statuut.
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2.6 million members, affiliated to 130 national 
trade unions in 38 European countries in 
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