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Nieuwe bijenhotels in Brussel en
Antwerpen
Het Europees Economisch en Sociaal
Comité (EESC) installeerde twee
bijenkorven op het dak van haar
kantoren in het centrum van de
hoofdstad. Ook op de daken van andere
gebouwen in Brussel zijn bijenkorven
geïnstalleerd, onder meer op het Thon
Hotel, de administratie van de stad
Brussel en de ULB. Het EESC wil via de
installatie van de bijenhotels de
bijensterfte onder de aandacht brengen
en burgers aanmoedigen om zelf ook
initiatieven te nemen door bijvoorbeeld
bloemenzaadjes te zaaien en verstandig om te springen met gewasbeschermingsmiddelen. Ook in Antwerpen zijn
ze zich bewust van het belang van de
bestuivende insecten. Op de campussen Drie Eiken en Groenborger gaat
men in totaal drie bijenhotels openen.
De bijenhotels bestaan uit leem,
rietstengels en hout met gaatjes, de
ideale nestmaterialen voor bijen.
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en die een goed nectar- en stuifmeelgehalte hebben. Het doel van deze
actie is de problematiek rond de sterfte
van honingbijen en solitaire bijen onder
de aandacht te brengen en mensen
ervan bewust te maken dat het inzaaien
van bloemen en planten met een hoog
nectar- en stuifmeelgehalte dit
probleem kan aanpakken. De actie
richt zich specifiek naar vier doelgroepen: burgers, steden en gemeenten,
land- en tuinbouwers en de OostVlaamse imkers. Stads- en gemeentebesturen konden een zadenmengsel
bekomen om een oppervlakte op een
openbaar domein in te zaaien. Bij ieder
ingezaaid perceel komt een informatiebord waarin ook een bijenhotel
geïntegreerd is. Meer info:
www.oost-vlaanderen.be/bijen
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ARBEIDSDUURREGELING IN DE
TUINAANLEGSECTOR
IN EEN NOTENDOP
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Tips voor bijenvriendelijk spuiten
Samen met PROCLAM (Provinciaal
Centrum voor Landbouw en Milieu van
West-Vlaanderen) heeft Phytofar tips
opgesteld voor het bijenvriendelijk
spuiten van gewasbeschermingsmiddelen. Bij bijenvriendelijk spuiten is het
vooral belangrijk het etiket aandachtig
te lezen, op een milieubewuste manier
te werken en de correcte spuitpraktijken na te leven. Tot slot moeten ook
duidelijke afspraken gemaakt worden
met de imkers in de buurt van de te
bespuiten groene zones. De poster met
tips voor bijenvriendelijk spuiten kun je
vinden via www.phytofar.be/nl/bijen. ●
Bronnen: Landelijke Gilden, Phytofar en Vilt
< Tekst: Jan Vancayzeele
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In deze bijdrage brengen we de belangrijkste aspecten van de wetgeving inzake
arbeidsduur bij tuinaanlegbedrijven. Op het vaste stelsel van de 38-urenweek zijn
binnen de tuinaanlegsector een aantal uitzonderingen mogelijk. We vatten de
principes hieromtrent met betrekking tot voltijds tewerkgestelde werknemers
hieronder kort samen.

Maximaal 38 uur/week
In elke sector van ons land is de
38-urenweek van toepassing. Dit
houdt in dat de maximale arbeidstijd
per week in principe 38 uur bedraagt.
Als de grens van 9 uur/dag over-

schreden wordt, is er een overurentoeslag verschuldigd van 50% en
zelfs van 100% als de overschrijding
plaatsvindt op een zondag. Wat de
weekgrens betreft (38 uur) is er
slechts een overurentoeslag te
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Betaalde inhaalrust
De uren die de medewerkers in
toepassing van de hierboven beschreven regels inzake flexibiliteit gepresteerd hebben boven de normale
arbeidsduur van 38 uur/week, moeten
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Principe opnemen in het arbeidsreglement
Het principe van de flexibiliteit (11 uur/
dag en 50 uur/week) moet uitdrukkelijk
vermeld zijn in het voor het tuinaanlegbedrijf geldende arbeidsreglement.
Doet men dat niet, dan loopt men het
risico dat er toch een overurentoeslag
zal verschuldigd zijn van zodra men de
9 uur/dag en/of de 40 uur/week
overschrijdt.

Uurroosters in het arbeidsreglement
In het arbeidsreglement van de
onderneming moeten een aantal
uurroosters opgenomen zijn waaruit
men kan kiezen in functie van de
noodwendigheden van het ogenblik.
Men kan dus bv. uurroosters hebben
van 38, 42, 45, 48, 50 uur/week … Men
moet wel te allen tijde kunnen aangeven in toepassing van welke uurroosters de werknemers aan het werk zijn.
In principe kan men geen arbeid laten
verrichten buiten de mogelijkheden die
vervat zijn in de uurroosters die
voorkomen in het arbeidsreglement,
behalve bij overmacht (bv. een plotse
panne) of bij onvoorziene noodzakelijkheid.
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Loondocumenten
Op de maandelijkse loondocumenten
moet elke maand vermeld worden
hoeveel meer-uren de werknemer in
de afgelopen maand gepresteerd heeft,
hoe dat saldo aan meer-uren geëvolueerd is in vergelijking met het einde
van de vorige maand en hoeveel uren
er zijn gerecupereerd in de afgelopen
maand. Op die manier houden de
werkgever én de werknemer een goed
overzicht van het aantal nog te recupereren meer-uren.
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Referteperiode van 1 jaar
Ook al kunnen wij in de tuinaanlegsector een hoger maximum inzake te
presteren uren hanteren (zie 11 uur/
dag en 50 uur/week), toch moet over
een langere periode de normale
wekelijkse arbeidsduur van 38 uur/
week gerespecteerd worden. In de
regeling die voor de tuinaanlegsector is
uitgewerkt, is voorzien dat de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur moet
bereikt worden over de periode van
1 oktober tot en met 30 september van
het daaropvolgende jaar.

Binnenkort hogere interne grens van
78, 91 of zelfs 130 uren mogelijk
Het akkoord dat de sociale partners
recentelijk afsloten, voorziet de
mogelijkheid om de interne grens van
65 meer-uren naar 78 uren of zelfs
naar 91 uren te brengen wanneer men
een referteperiode van een jaar
hanteert. In het akkoord is ook bepaald
dat ondernemingen die behoefte
hebben aan een hogere interne grens
dan 91 uren, kunnen gaan tot een
interne meer-urenlimiet van 130 uren.
Deze werkgevers kunnen dat doen via
het afsluiten van een collectieve
arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak. Indien er in de onderneming geen syndicale afvaardiging zou
bestaan, kan dit via een procedure (o.a.
aanpassing van het arbeidsreglement)
onder toezicht van het Paritair Comité.
Wij brengen u op de hoogte wanneer er
hierover meer details bekend zijn.

in de loop van de referteperiode van
één jaar worden gerecupereerd door
middel van inhaalrust. We spreken hier
over betaalde inhaalrust omdat de uren
die gewerkt zijn boven de 38 uur/week
niet betaald worden op het ogenblik
van de prestatie, maar op het ogenblik
van de recuperatie. Op die manier blijft
het inkomen van de werknemer
gedurende het hele jaar constant: de
werknemer wordt altijd betaald a rato
van 38 uur/week.
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11 uur/dag en 50 uur/week onder
voorwaarden
Tuinaanlegbedrijven zijn vaak afhankelijk van de weersomstandigheden,
van het seizoen, van de vraag van
klanten, …. Een bepaling in onze
arbeidsduurreglementering laat toe
om, voor sectoren die zich moeilijk aan
de normale grenzen van 9 uur/dag en
38 uur/week kunnen houden, rekening
te houden met een hogere grens van
toegelaten arbeid. Er kan dus in de
tuinaanlegsector maximaal 11 uur/dag
en maximaal 50 uur/week gewerkt
worden. Er is pas een overurentoeslag
verschuldigd als men zijn werknemer
meer dan 11 uur/dag en/of meer dan
50 uur/week laat werken.

Interne grens van 65 meer-uren
Wanneer men gebruik maakt van de
mogelijkheid om zijn werknemers
bijkomende uren te laten presteren
boven de normale wekelijkse arbeidsduur van 38 uur/week, dan kan dit niet
zonder beperkingen. Ter bescherming
van de werknemers is er voorzien dat
wanneer men een limiet van 65
bijkomend gepresteerde uren zou
bereiken, er eerst een aantal uren
moet gerecupereerd worden door het
geven van inhaalrust.
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betalen als men de 40 uur per week
overschrijdt.

Glijdende werkuren
Er zal in de komende weken nog een
regeling worden uitgewerkt voor
bedrijven die willen gebruik maken van
een systeem van glijdende werktijden.
Dit wil zeggen dat men bv. zal kunnen
opnemen in het arbeidsreglement dat
het einde van de werkdag zich tussen
bv. 17 uur en 18.30 uur situeert in
functie van bepaalde factoren. We
komen hier later op terug. ●
Bron: Chris Botterman, coördinator Sociale
Zaken
< Jan Vancayzeele
Voor specifieke vragen kan je terecht bij AVBSconsulent Jan Vancayzeele.

‘PRAKTIJKBOEK PUBLIEKE RUIMTE 2013’
TE KOOP
In het kader van het partnerschap tussen VLAM en ‘Publieke Ruimte’ dat ijvert
voor meer kwaliteit in de openbare ruimte, is het mogelijk om een aantal
publicaties van laatstgenoemde tegen voordeeltarief aan te schaffen.
Momenteel is het ‘Praktijkboek Publieke Ruimte 2013’ in de aanbieding. Het
boek is een onmisbaar en blijvend naslagwerk met een overzicht van recente
projecten uit Vlaanderen en Brussel, tal van artikels over openbare ruimte en
straatmeubilair, verhardingen, verlichting, groenvoorziening, mobiliteitstoepassingen, adviesverlening, speelvoorzieningen, beheertoepassingen,…
Wie interesse heeft in dit naslagwerk kan dit bestellen bij VLAM tegen de
voordelige prijs van € 20 + verzendingskosten. Mailen naar
lieve.vankerckvoorde@vlam.be met vermelding van je adresgegevens en
BTW-nummer.
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