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Betreft: Uitbuiting van werknemers bij de bouw van het nieuwe gebouw van de Raad

De Belgische krant De Standaard onthult in een artikel over de bouw van het nieuwe gebouw van de 
Raad dat bij de werkzaamheden in kwestie werknemers zonder papieren uit meerdere landen zijn 
uitgebuit. Zij zijn ingezet zonder contract en zonder socialezekerheidsdekking, naar verluidt om 
aansprakelijkheidsclaims in het geval van eventuele ongelukken te voorkomen. En wat nog erger is: 
veel van deze werknemers hebben ook het hun beloofde loon niet ontvangen.

1. Is de hoofdaannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hele keten van onderaannemers 
met wie hij samenwerkt bij een bouwproject onder het EU-beleid inzake openbare 
aanbestedingen? Zo niet, is de Commissie bereid deze verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid in het EU-beleid op te nemen voor alle toekomstige aanbestedingen?

2. Is de Commissie bereid te onderzoeken welke personen zonder papieren en zonder contract bij 
de bouw van het nieuwe gebouw van de Raad betrokken zijn geweest, en zal zij met de 
Belgische autoriteiten samenwerken om de namen te achterhalen van de werknemers die recht 
hebben op compensatie voor onbetaald loon en onbetaalde socialezekerheidspremies?

3. Is de Commissie bereid een wetgevingsvoorstel uit te werken voor een verplicht 
identificatiesysteem – een Europese identiteitskaart voor bouwplaatsen – voor alle werknemers 
op bouwplaatsen, teneinde de veiligheid van alle werknemers te verbeteren en de rechten van 
de werknemers beter te kunnen handhaven?
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