Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
is aangegeven.

Aansluiten bij een vakantiefonds
De werkgever hoeft geen formaliteiten te
vervullen om zich bij een vakantiefonds
aan te sluiten. Dat gebeurt automatisch
zodra hij een eerste verklaring over zijn
loon en arbeidstijd indient bij de ‘Rijksdienst Sociale Zekerheid’ (RSZ). Door
deze aansluiting kunnen arbeiders hun
vakantiegeld ontvangen. Het bedrag van
het vakantiegeld is afhankelijk van de bezoldiging die zij het voorgaande jaar hebben ontvangen. Het vakantiegeld wordt
in principe uitgekeerd zodra de arbeider zijn grote vakantie neemt en dit ten
vroegste de eerste dag van de maand mei
in het vakantiejaar.
Aansluiten bij een externe dienst
voor preventie en bescherming
Wanneer een werkgever personeel in
dienst neemt, moet hij verplicht een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk met één of meerdere
(soms specifiek opgeleide) preventieadviseurs oprichten (Welzijnswet van 4 augustus 1996). In bedrijven met minder
dan 20 werknemers mag de werkgever
zelf deze rol deels op zich nemen. Voor
een aantal gespecialiseerde aspecten
is hij wel verplicht zich te laten bijstaan
door specialisten. De meeste werkgevers
hebben echter niet de mogelijkheid om

voor elk welzijnsdomein een eigen preventieadviseur-specialist in loondienst
te nemen. Hiervoor moeten zij dan ook
een beroep doen op een erkende externe
preventiedienst. De bedoeling is dat de
werkgever een welzijnsbeleid voert. De
belangrijkste pijlers van het welzijnsbeleid zijn het opsporen en uitschakelen
van onveilige en ongezonde situaties op
de werkvloer en het stimuleren van het
welzijn op het werk.

Aansluiten bij een erkend sociaal
secretariaat
Deze aansluiting is niet verplicht, maar
een werkgever die aansluit bij een erkend sociaal secretariaat wordt ontlast
van tal van administratieve verplichtingen die aan de werkgever worden opgelegd. De sociale secretariaten zijn organismen die erkend en gecontroleerd
worden door de overheid. Zij komen als
mandataris van de werkgever tussenbeide bij de RSZ. De aansluiting bij een
sociaal secretariaat is betalend. Het is
raadzaam vooraf inlichtingen in te winnen omtrent de kostprijs van haar diensten alvorens er een beroep op te doen.
Een sociaal secretariaat kan de volgende
administratieve taken uitvoeren: de berekening van de lonen en de premies,
de opstelling van arbeidscontracten, het
personeelsregister en verschillende sociale documenten (loonfiche, individuele
rekening, vakantieattest, …). Alsook de

inschrijving bij een kinderbijslagfonds en
een jaarlijkse vakantiekas, de aansluiting
bij een paritair comité, de aangiften bij
de belastingen voor de bedrijfsvoorheffing en de driemaandelijkse aangiften en
betalingen aan de RSZ.

Tewerkstellingsmaatregelen
Vooraleer een werkgever tot een aanwerving overgaat, onderzoekt hij best
eerst de mogelijke tewerkstellingsmaatregelen. De overheid voorziet namelijk
een aantal interessante tewerkstellingsmaatregelen voor werkgevers. We zetten
de meest belangrijkste maatregelen op
een rijtje. Werf je een werkloze 50-plusser aan met een contract van onbepaalde
duur, dan kom je in aanmerking voor de
‘premie 50+’. Werf je een medewerker
met een arbeidshandicap aan of heb je zo
iemand in dienst, dan kan je een ondersteuningspremie krijgen van VDAB. Werf
je een werkloze medewerker aan, dan
kan je dit via een IBO-contract doen. Dit
betekent dat hij eerst een opleiding volgt
in je bedrijf en daarna een contract van
onbepaalde duur krijgt. Je moet tijdens
z’n opleiding geen loon of RSZ betalen,
enkel een productiviteitspremie. ●

< Jan Vancayzeele

Bronnen: www.werk.belgie.be,
www.belgium.be, www.socialsecurity.be
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Op 16 juli organiseerde het PCSierteelt
op het ‘Provinciaal Domein Het Leen’ te
Eeklo een wandelvoordracht voor
tuinaannemers en groenvoorzieners.
Deze wandelvoordracht was een ideale
gelegenheid om schadelijke en nuttige
organismen te leren kennen om een
efficiënte en beredeneerde
gewasbescherming te kunnen voeren.
Het gebruikswaardeonderzoek bij
buxus leverde heel wat nuttige
informatie op.
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Plagen leren herkennen
Liesbet Van Remoortere (W&W PCS) gaf
ons de gelegenheid om een aantal plagen
in de praktijk te leren herkennen. Tijdens
de wandelvoordracht werd met de loep in
de hand actief op zoek gegaan naar schadelijke en nuttige organismen. Aangezien
er in ‘Het Leen’ geen gewasbescherming

Informatiefiches kunnen al veel helpen bij het herkennen van schadebeelden, aldus Liesbet
Van Remoortere.
TUINAANNEMER | 7 | september 2013
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Plantkarakteristieken, toepassingsmogelijkheden en ziekte- en vorstgevoeligheid worden
vergeleken in het gebruikswaardeonderzoek

Buxus microphylla ‘Faulkner’, een haalbaar
alternatief voor de traditionele Buxus.

wordt toegepast, kon men typische schadebeelden met zowel plagen als nuttigen
ontdekken. Er werd telkens informatie
gegeven over het herkennen, beheersen
en bestrijden van organismen. Naast de
visuele methode van waarnemen met
een loep, demonstreerde Liesbet ook hoe
je schadelijke insecten kan waarnemen
met vallen en feromonen. Via het provincieproject wordt een netwerk opgebouwd
van waarnemers om meer gegevens te
verzamelen en gerichter bestrijdingsadvies te kunnen geven.

heersing van Cylindrocladium buxicola in
Buxus dat eind augustus afloopt. Tijdens
de rondgang werd een update gegeven
over de internationale problematiek rond
de aantasting waarbij dieper werd ingegaan op chemische bestrijding, waardplantgevoeligheid en teelttechniek.
Speciale aandacht werd besteed aan de
waardplantresistentie. Voorlopig zijn
er nog geen volledig resistente buxussoorten/cultivars bevestigd. De meeste
Buxus microphylla-cultivars zijn weinig
gevoelig voor aantasting. Deze buxus
cultivars werden zo’n twintig jaar geleden aangeplant in ‘Het Leen’ en werden
één voor één besproken en beoordeeld
op hun bruikbaarheid als alternatief. De
Buxus microphylla ‘Faulkner’ werd beschouwd als de best haalbare vervanger
van de traditionele Buxus.
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licht. Sinds enkele jaren worden op het
PCS verschillende soorten en cultivars
aangeplant in vergelijkende sortimentsproeven, waaronder Geranium, Astrantia, Sedum, Prunus, Rosa, Echinacea en
Vinca. De cultivars worden o.a. vergeleken naar plantkarakteristieken, toepassingsmogelijkheden en ziekte- en vorstgevoeligheid. Voor bepaalde soorten
werden de resultaten van dit onderzoek
al samengebracht in een rapport met
geïllustreerde plantfiches dat ter plaatse
konden ingekeken worden. De proefopzet
en de resultaten werden toegelicht.
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Gebruikswaardeonderzoek van vaste
planten
Het gebruikswaardeonderzoek van het
PCS werd door Pieter Goossens toege-
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Gebruikwaardeonderzoek van Buxus
Bjorn Gehesquière gaf een toelichting
rond het IWT-project geïntegreerde be-

Deze cultivar wordt trouwens ook steeds
meer commercieel gekweekt als weinig
ziektegevoelige buxus die zich goed leent
voor de vormsnoei. Als jonge plant is de
groei echter sterker en vraagt de plant
dus extra snoeiwerk. De Buxus microphylla ‘Rococo’ is een alternatief voor de
vorming van brede lage hagen of als bodembedekker.
Een typische eigenschap van deze cultivar is dat hij uitgroeit tot een dicht vertakte kussenvormige struik dat bijna
dubbel zo breed als hoog wordt (ongeveer 40 cm na 15 jaar). Nadeel van beide
cultivars is echter dat ze tijdens de winter bronsgroen verkleuren, vooral op
arme bodems. ●

< Tekst en foto’s: Jan Vancayzeele
Buxus microphylla ‘Rococo’ goed voor brede hagen of als bodembedekker.
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