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Onderwerp:

Verzoek tot verlenging van de maatregelen inzake seizoensarbeid in de witlofteelt

Bij brief van 8 juli 2008 heeft de heer A. De Gieter, voorzitter van het paritair
comité nr. 145 voor het tuinbouwbedrijf, het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een verzoek tot verlenging van de maatregelen inzake seizoensarbeid in de witlofteelt, zoals bepaald bij koninklijk besluit van 21 april 2007 tot wijziging van artikelen 8 bis en
31 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Die adviesaanvraag beoogt de verlenging van het in artikel 1, § 2 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 vastgestelde afwijkende stelsel, dat het aantal dagen tewerkstelling als gelegenheidswerknemer in de sector van de witlofteelt tijdelijk verhoogt van
65 kalenderdagen tot 100 kalenderdagen.

Aangezien dat afwijkende stelsel afloopt op 30 juni 2008 werd een verlenging
met drie maanden gevraagd, namelijk vanaf 1 juli 2008 tot 30 september 2008.

Op verslag van het Bureau heeft de Raad op 9 juli 2008 het volgende eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
----------------------------------------------------------------

1. Bij brief van 8 juli 2008 heeft de heer A. De Gieter, voorzitter van het paritair comité nr.
145 voor het tuinbouwbedrijf, het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over
een verzoek tot verlenging van de maatregelen inzake seizoensarbeid in de witlofteelt,
zoals bepaald bij koninklijk besluit van 21 april 2007 tot wijziging van artikelen 8 bis en 31
bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Die adviesaanvraag beoogt de verlenging van het in artikel 1, § 2
van het koninklijk besluit van 21 april 2007 vastgestelde afwijkende stelsel, dat het aantal
dagen tewerkstelling als gelegenheidswerknemer in de sector van de witlofteelt tijdelijk
verhoogt van 65 kalenderdagen tot 100 kalenderdagen.

Aangezien dat afwijkende stelsel afloopt op 30 juni 2008, werd een
verlenging met drie maanden gevraagd, namelijk vanaf 1 juli 2008 tot 30 september
2008, opdat het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf de in artikel 5 van het voornoemde koninklijk besluit vastgestelde evaluatie van het stelsel zou kunnen verrichten.

2. De Nationale Arbeidsraad herinnert er in eerste instantie aan dat hij zich in zijn advies nr.
1.594 van 30 januari 2007 eenparig heeft uitgesproken voor een tijdelijke verhoging van
het aantal dagen tewerkstelling als gelegenheidswerknemer in de sector van de witlofteelt
van 65 kalenderdagen tot 100 kalenderdagen.

Overeenkomstig het genoemde koninklijk besluit moest voor die
afwijking aan verschillende voorwaarden worden voldaan, onder meer dat de betrokken
werkgever ten minste drie vierde van de omzet van het voorgaande kalenderjaar gerealiseerd moest hebben met de witlofteelt; dit bewijs moest worden geleverd via de jaarlijkse
landbouwtelling die het Nationaal Instituut voor de Statistiek in mei uitvoert en via de belastingaangifte.

De Raad constateert evenwel dat ten gevolge van de afschaffing
van de landbouwtelling die in mei moest worden verricht, de controle van de voornoemde
voorwaarde in de toekomst problemen zal doen rijzen en dat dan ook nieuwe criteria
moeten worden vastgesteld.
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De Raad constateert dat het paritair comité nr. 145 heeft ingestemd met de verlenging van de maatregelen inzake gelegenheidsarbeid in de sector van
de witlofteelt, opdat die nieuwe criteria kunnen worden bepaald en bijgevolg de in artikel
5 van het voornoemde koninklijk besluit vastgestelde evaluatie kan worden uitgevoerd.

Met betrekking tot de evaluatie van het afwijkende stelsel door het
paritair comité voor het tuinbouwbedrijf, herinnert hij er ten slotte aan dat hij in zijn advies
nr. 1.594 heeft verduidelijkt dat op basis van die evaluatie moest worden bepaald of reële
en effectieve controlemiddelen vastgesteld konden worden om de naleving van de toepassingsvoorwaarden in verband met de uitbreiding van de regeling van de in de sector
van de witlofteelt tewerkgestelde werknemers, te waarborgen.

Rekening houdend met de hierboven geformuleerde opmerkingen,
spreekt de Raad zich uit voor de verlenging van de maatregelen inzake seizoensarbeid in
de witlofteelt.
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