Manifest Arbeid
Goed werkgeverschap
Werknemers zijn ons kostbaarste kapitaal en onmisbaar voor een toekomstbestendige glas-tuinbouwsector. De sector
werkt aan een schone, klimaatneutrale, arbeidsvriendelijke sector met een grote diversiteit aan carrièreperspectieven.
lastuinbouw Nederland vraagt de Rijksoverheid passende randvoorwaarden te scheppen om dit te realiseren.

Vragen aan Rijksoverheid
Faciliteren ondernemerschap

Werknemers uit de EU

Regelgeving rond ontslagrecht, transitievergoedingen en loondoorbetaling
bij ziekte is de afgelopen jaren aangepast. Toch zijn de lasten en risico’s
verbonden aan het in dienst hebben van werknemers nog steeds hoog.
Met een discussie over het wettelijk minimumloon dreigen deze
bovendien nog hoger te worden.
Dit heeft invloed op de concurrentiepositie van bedrijven en op het aantal
vast beschikbare banen in met name de productiegerichte functies.

De glastuinbouw is een arbeidsintensieve sector. Door het gebrek aan
voldoende personeel in Nederland, is de inzet van internationale werknemers
noodzakelijk. Glastuinbouw Nederland toont met haar ‘Masterplan
Internationale Werknemers’ en deelname in de ontwikkeling van het
Agrarisch Keurmerk Flexwonen eigenaarschap om het goede werkgever
schap richting internationale werknemers in de sector te versterken.

	We vragen de overheid de randvoorwaarden te scheppen om het
faciliteren van goed ondernemerschap te kunnen blijven realiseren.
Een eventuele stijging van het wettelijk minimum loon wordt voor 100%
door de werkgevers betaald. De kosten kunnen door de ondernemers in
onze sector niet worden doorbelast in de keten. Daarom noodzaakt deze
loonkostenstijging tot flankerend fiscaal beleid richting ondernemers.
	Een veel betere optie is het om het netto-inkomen van minimum
loners te verhogen, via een gerichte belastingverlaging voor deze
groep werknemers. We vragen de overheid om daar oog voor te
hebben en dit te overwegen.
	Voorts vragen wij van de overheid het sociaal stelsel meer
activerend te maken om daarmee de beschikbaarheid van het
Nederlandse arbeidspotentieel te vergroten.

	Wij vragen de Rijksoverheid druk te zetten op lagere overheden
om realisatie van huisvesting in de regio’s te laten plaatsvinden.
	Wij vragen de overheid het vrij verkeer van werknemers binnen
de EU te behouden en seizoenarbeiders de garantie te geven dat
zij extra kosten voor levensonderhoud, reizen en huisvesting
onbelast kunnen uitruilen met overuren.
	
Ook vragen wij de overheid om strikter op de bestaande regelgeving
te handhaven, ook op EU-niveau, in plaats van nieuwe regelgeving
in te voeren.
Voorts vragen we van de overheid een constructieve houding met
betrekking tot de behoefte aan flexibele inzet mocht er in de EU
vanwege groeiende economieën en fiscale maatregelen onvoldoende
aanbod van internationale werknemers blijken te zijn.
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Flexarbeid
De glastuinbouwsector beperkt de uitkeringslasten in de WW door
initiatieven als Kasgroeit. Vanwege de invloed van de seizoenen is in de
glastuinbouw ook sprake van een wisselende behoefte aan personeel.
Extra financiële lasten koppelen aan de inzet voor tijdelijke arbeid is geen
reële en vanwege het seizoensmatig karakter geen eerlijke oplossing.
	Wij vragen van de overheid om écht flexibele seizoensarbeid niet
te beprijzen met een hoge WW-premie.
	Het verzoek aan de Rijksoverheid is om stevige publieke inzet bij
de aanpak van malafide (uitzend)arbeid.
	Tevens pleiten wij voor motiverende tevens om motiverende
handhavingscommunicatie vanuit de Inspectie SZW.
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