
 

 

Volta ondertekent het Plan voor Eerlijke Concurrentie 
 

15 maatregelen tegen sociale fraude en oneerlijke concurrentie  

 
Brussel, 7 september 2016 - Vandaag ondertekenden de sociale partners van Volta, de paritaire 
koepelorganisatie van de elektrotechnische sector, staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude 
Philippe De Backer en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke 
Integratie Willy Borsus het Plan voor Eerlijke Concurrentie. 
 

In twee jaar tijd verdwenen in de elektrotechnische sector in totaal 1047 jobs. Dit heeft niets te maken met een 

gebrek aan werk, maar alles met de massale instroom van goedkope buitenlandse werkkrachten, die tot deloyale 

concurrentie leidt. 

In een Toekomstplan gericht aan de verschillende overheden in ons land vroegen werkgevers en werknemers uit de 

Belgische elektrotechnische sector eensluidend om een doortastende aanpak van deloyale concurrentie en sociale 

fraude. Overheden, ondernemingen én werknemers hebben alle baat bij een gezonde elektrotechnische sector. De 

arbeidsintensieve sectoren zijn immers goed voor één derde van de totale tewerkstelling in de Belgische private 

sector. Concreet stellen in de elektrotechnische sector zo’n 4.500 ondernemingen meer dan 35.000 mensen tewerk.  

“Onze sector is een belangrijke bron van jobcreatie voor kortgeschoolde werknemers en vormt een belangrijk 

bestanddeel van het Belgische economisch weefsel van kmo’s. Een gezonde legale sector staat bovendien garant 

voor voldoende overheidsinkomsten die krachtdadig beleid mogelijk maken”, legt Peter Claeys uit.  

Volta riep dan ook alle betrokken overheden op tot een constructieve dialoog én tot samenwerking. “Alleen zo is een 

doortastende aanpak ter bevordering van eerlijke concurrentie en werkgelegenheid in de elektrotechnische sector 

mogelijk”, stelt Peter Claeys.  

Voor Volta, is het Plan voor Eerlijke Concurrentie een eerste stap in de goede richting. 15 maatregelen om sociale 

fraude en sociale dumping aan te pakken worden er in uitgewerkt. Dit is voor de sector een sterk signaal, want alleen 

maatregelen op nationaal en op Europees niveau kunnen volgens Volta de druk op de bedrijven helpen verminderen. 

*** 
Over Volta 
 
Volta is dé nationale paritaire koepelorganisatie van 3 dienstverlenende organisaties uit de elektrotechnische sector. De entiteiten 
van Volta zijn Vormelek, het centrum voor beroepsopleiding en vorming in de elektrotechnische sector, Tecnolec, het technologisch 
kenniscentrum en FBZ, het Fonds voor bestaanszekerheid. Volta vertegenwoordigt zowel de werkgeversfederaties van de 
elektrotechnische sector (Eloya, Fedelec, FEE & Nelectra) als de werknemersorganisaties (ABVV-metaal, ACV-CSC Metea & 
MWB-FGTB). 
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