de toekomstige koper meegegeven
Zorden
(r bestaan Keel Zat s\stemen voor
kostprijsberekening maar niet zo
gescKikt voor kleine en middelgrote sierteeltbedrijven 'it s\steem is
betaalbaar met relatief lage investeringen, meent 0arjan
.Zekerij +oebenscKot Zil in eerste
instantie uiteraard zelf gebruik maken
van deze app maar Zil ze later ook
ter bescKikking stellen voor collega-boomtelers Q
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deze boom gelinkt worden.
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IN BLOEMISTERIJ EN
MKWEKE
KWEK R
BOOMKWEKERIJ
Op het einde van
n hett jaar betalen de Sociale Fondsen een eindejaarspremie aan de vaste
arbeiders van de verschillende
De]e premies Zorden Jeʖnancierd door een
erschillende
hillende deelsectoren
deelsect
dee
gedeelte van de werkgeversbijdragen
geversbijdragen o
op de lonen. Hieronder vindt u de voorwaarden waaraan de
arbeiders moeten voldoen
hebben op een eindejaarspremie.
en om recht te hebbe
Tom Dirix, Juridisch adviseur, ACERTA
A Sociaal
iaal Secretariaat
Secretariaa

'e Zerknemers die ontslagen Zorden om dringende reden
Kebben geen recKt op een eindejaarspremie $rbeiders
die zelf ontslag Kebben genomen in de eerste jaarKelft
van 2014 krijgen een eindejaarspremie van 6,25 % op KXn
brXtoloon van de periode 1 jXli 2013 - 31 december 2013
$rbeiders die zelf ontslag Kebben genomen in de tZeede
Kelft van 2014, Kebben geen recKt meer op een
eindejaarspremie in 2014
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Bloemisterij
In de bloemisterij bedraagt de eindejaarspremie 6,25%
van Ket brXtoloon dat de ZerNnemer KeeIt verdiend in Ket
reIertejaar 1 jXli 2013 ɇ 30 jXni 2014 voor
 de ZerNnemers die nog steeds in dienst zijn
 de ZerNnemers die in de loop van Ket reIertejaar met
brXgpensioen oI met pensioen gegaan zijn
 de erIgenamen van de ZerNnemers die overleden zijn
tijdens de reIerteperiode
 de ZerNnemers die in de loop van de reIerteperiode ontslagen zijn door de ZerNgever met een opzeggingstermijn
oI een contractbreXN
- de ZerNnemers met Zie de ZerNgever in de loop van de
referteperiode een einde aan de arbeidsovereenkomst
gemaakt Keeft in onderling akkoord
- de Zerknemers met arbeidsovereenkomst voor een
bepaalde dXXr of voor een bepaald Zerk dat een einde
neemt in de loop van de referteperiode

k : 'e Geest

Voor de vaste werknemers
,n december 2014 betDDlt Ket :DDrborg en SociDDl
Sociaal
iaal )ondV
)onds
an Dlle
alle
voor Ket 7XinboXZbedriMI de eindeMDDrVSremie DDn
vDVte ZerNnemerV voor zover ziM gedXrende Ket reIerteMDDr
fertejaar
ertejaar
DrbeidVSreVtDtieV Kebben geleverd in de tXinboXZVector
ctor
+et reIerteMDDr looSt vDn 1 MXli 2013 tot 30 MXni 2014

Boomkwekerij
In de sector boomkZekerijen bedraagt
agtt de
d eindejaarspremie
,33% van Ket brXtoloon dat de Zerknemer Keeft verdiend
in Ket refertejaar 1 jXli 2013 ɇ 30 jXni 2014  'e toekenningsvoorZaarden zijn dezelfde
Voor de seizoenwerknemers
+et gelegenKeidspersoneel dat tXssen 1 janXari en 31
december minstens 50 dagen aangegeven Keeft op de
plXkkaart, ontvangt eveneens een eindejaarspremie van Ket
)onds 'eze eindejaarspremie bedraagt 10 eXro en Zordt
Xitbetaald in de loop van de maand jXni
1et zoals voor de eindejaarspremie van de vaste Zerknemers, Zorden de praktiscKe modaliteiten van deze eindejaarspremie bepaald door Ket :aarborg- en Sociaal )onds
voor Ket 7XinboXZbedrijf Q
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