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DECREET
Van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende

de oprichting van Het Nederlandsche Arbeidsfront

(N.A.F.) (30 April 1942, no. 47).

Artikel 1.
Ik richt met Ingang van l Mei 1942
Het Nederlandsche Arbeidsfront
op.

Artikel 2.
(1) Het Nederlandsche Arbeids-
front heeft tot taak alle Neder-
landers, die door *eigen arbeid ge-
heel of gedeeltelijk in hun levens-

I onderhoud Voorzien, samen te
brengen, te verzorgen, hen op te
Voeden" tot wederzijdsch. begrip
Voor hun economische belangen,
alsmede voor hun sociale en cul-
tureele behoeften en bij de bevre-
diging van deze behoeften mede-
werking te verleenen.
(2) Het Nederlandsche Arbeids-
front heeft in het bijzonder tot
taak:
1) mede te werken bij de vorming
Van rechtvaardige sociaal-politieke
Verhoudingen in het algemeen en
der loon- en arbeidsvoorwaarden
in het bijzonder, bij de totstand-
koming van de sociale verzekering,

II alsmede van de bepalingen ter be-
scherming van den arbeid;
2) den arbeldsvrede te verzekeren
door zijn leden in den zin van de
bedrijfsgemeenschap op te voeden;
3) de verdere beroepsopleiding van
zijn leden ter verhooging der pres-
taties te bevorderen;
4) instellingen tot onderlinge be- \,
Vrediging van sociale behoeften
Voor zijn leden op te richten en in
stand te houden;
5) de leden in alle aangelegen-
heden en geschillen op het gebied
van het arbeidsrecht en het sociale
verzekeringsrecht met raad ter
zijde te staan, alsmede voor de
rechterlijke instanties -en voor de
uitvoeringsorganen op het gebied
Van de wettelijke sociale verzeke-
ring te vertegenwoordigen;
6) door de gemeenschap „Vreugde
en Arbeid" inrichtingen in het '

leven te roepen en te bevorderen,
welke dienen ter bevrediging van
de cuttureele behoeften der leden
en tot instandhouding en bevorde-
ring van hun prestatievermogen;
1) de werkloozenuitkeering over-
eenkomstig de geldende rechts-
voorschriften uit te betalen.'
8) Voorts kan de Secretaris-Gene-
raal van het desbetreffende De-
partement aan Het Nederlandsche
Arbeidsfront in overeenstemming
met deszelfs leider andere taken
opdragen.

Artikel 3.
Het Nederlandsche Arbeidsfront is
rechtspersoon.

Artikel 4.
Het Nederlandsche Arbeidsfront is
vrij van alle belastingen en open-
bare lasten.

Artikel'5.'
(1) Lid van Het Nederlandsche
Arbeidsïront kan iedere Nederlan-
der worden, die door eigen arbeid
geheel of gedeeltelijk in zijn
levensonderhoud voorziet, tenzij hij
ingevolge de bepalingen van arti-
kel 4 der Verordening no. 189/
1940*) betreffende het aangeven
van ondernemingen jood is of als
jood wordt aangemerkt.
(2) Lid van Het Nederlandsche
Arbeidsfront kan voorts iedere
rechtspersoonlijkheid bezittende
publiekrechtelij ke beroepsstands-
organisatie warden. De rechten en
plichten der leden van /zoodanige
beroepsstandsorganisatie ten aan-
zien van Het Nederlandsche Ar-
beidsfront worden tusschen den
leider van hetzelve en de oetref-
fende organisatie telkens, afzon-
derlijk overeengekomen.
De overeenkomst moet schriftelij K

* i Zie onder B.D. (Ec. Zak. ) , aangeven
vau ondernemingen, 22 Oct. 1940.

worden aangegaan en den leden
van de betreffende organisatie
worden bekend gemaakt.

Artikel 6.
(1) Voor zoover leden van een
werkgevers- of werknemersvak-
bond, dan wel van een dergelijke
organisatie ten gevolge van de
opneming van hun bond In Het
Nederlandsche Arbeidsfront, daar-
'•-n Indirectelijk lid worden of
\ jr zoover 'zij uit een zoodanige
organisatie rechtstreeks in Het
Nederlandsche Arbeidsfront over-
gaan, worden -- mits de betaling
der contributie niet Is onderbroken
— de door deze leden aan hun
oude bonden betaalde contributies
binnen het kader der contributie-
en ondersteuningstaepalingen van
Het Nederlandsche Arbeidsfront
erkend.
(2) De verdere vorming en ont-
wikkeling van . deze rechten en
aanspraken op rechten is een
essentieel bestanddeel van de ver-
zorgingstaak, welke Het Neder-
landsche Arbeidsfront tegenover
zijn leden heeft te vervullen.

Artikel' 7.
De Leider van Het Nederlandsche
Arbeidsfront wordt door mij be-
noemd en ontslagen en is jegens
mij voor de behoorlijke vervuili"?
van de taken van Het Nederlrr'd-
sche Arbeidsfront aansprakelijk.

Artikel 8.
(1) De Leider van Het Nederland-
sche Arbeidsfront stelt desze'.fs
huishoudelijk reglement vast, het-
welk door mij moet worden be-
krachtigd.
(2) Het huishoudelijk reglement
wordt in een orgaan van Het
Nederlandsche Arbeidsfront be-
kend gemaakt.
(3) Op eventueele wijzigingen in



het huishoudelijk reglement zijn
de bepalingen van het eerste en
tweede lid van, toepassing.

Artikel 9.
(1) Het Nederlandsche Arbeids-
front wordt in en buiten rechten
door zijn leider en bij diens ver-
vanging in den door het huishou-
delijk reglement of bij bijzondere
volmacht omschreven omvang door
andere organen vertegenwoordigd.
(2) Voorzoover Het Nederlandsche
Arbeidsfront ter uitvoering van
2jjn taken' in bepaalde bedrijven
uit het personeel gemachtigden
(sociale voormannen) aanstelt,
wordt hun benoeming aan de
leiding van het bedrijf schriftelijk
medegedeeld. De sociale voorman
van Het Nederlandsche Arbeids-
front kan, behoudens een andere
wettelijke bepaling, door de leiding
van het bedrijf slechts met toe-
stemming van de bevoegde orga-
nen van Het Nederlandsche Ar-
beidsfront worden opgezegd, tenzij
de opzegging plaats heeft inge-
volge stopzetting van het bedrijf
dan wel uit hoofde van een reden,
welke ingevolge artikel 1639 p van
het Burgerlijk Wetboek het récht

geeft de dienstbetrekking zonder
inachtneming van een termijn op
te zeggen. j

Artikel 10.
(1) Met de controle op het gelde-
lijk en comptabel beheer van Het
Nederlandsche Arbeidsfront is een
financieele commissie belast.
(2) De voorzitter van de finan-
cieele commissie wordt door mij
benoemd en ontslagen.
(3) Voorts worden vier leden op
voordracht van den voorzitter op
gelijke wijze benoemd en ont-
slagen.
(4) De Leider van Het Neder-
landsche Arbeidsfront legt de
financieele commissie jaarlijks een
verslag over van het geldelijk en
comptabel beheer van Het Neder-
landsche Arbeidsfront. Hij is ver-
plicht de financieele commissie op
verzoek van haar voorzitter inlich-
tingen te verstrekken en beschei-
den .over te leggen, voor zoover dit
voor de vervulling van^ de taken
van de financieele commissie nood-
zakelijk is.
(5) Den Leider van Het Neder-
landsche Artaeidsfront wordt door
den voorzitter van de financieele

commissie op grond van een des-
betreffend besluit dezer commissie
decharge verleend.

Artikel 11.
De bepalingen van dit decreet be-
zitten kracht van wét in den^ zin
van artikel l, tweede lid van de
Verordening no. 3/1940*) tot uit-
oefening van de regeeringsbe-
voegdheden in Nederland.

Artikel 12.
Voor zoover ter uitvoering van de
bepalingen van dit decreet rechts-
voorschriften zijn vereischt, wor-
den deze door den Secretaris-
Generaal van het desbetreffend
Departement, den Leider van Het
Nederlandsche Arbeidsfront ge-
hoord, uitgevaardigd.
's-Gravenhage, 30 April 1942.
i De Rijkscommissaris vóór het

bezette Nederlandsche Gebied
SEYSS-INQUART.

*) Zie onder B.A.,' Uitoef. reg. bev., 29
Mei 1940.
Verordeningenblad voor het bezette
Nederlandsche Gebied, l Mei 1942 no.
47. af lever ing 11, blis. J l l .

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN
HET NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT

Op grond van artikel 8 van het Decreet no. 47/1942 betreffende de oprichting

van Het Nederlandsche Arbeidsfront (N.A.F.) vaardig ik het volgende

Artikel 1.
De nadere bepalingen betreffende
de toetreding der leden en de be-
ëindiging van het lidmaatschap
worden door den leider van Het
Nederlandsche Arbeidsfront bij
dienstvoorschrift geregeld.

Artikel 2
't Nederlandsche Arbeidsfront
gevestigd te Amsterdam

Artikel 3.
(1) Aan de verwezenlijking, van de
doeleinden van Het Nederlandsche
Arbeidsfront werken mede:
11 de landelijke leiding,
2) gewestelijke leiders, wier aantal
en territoriaal gebied door den lei-
der van Het Nederlandsche Arbeids-
front te'kens wordt vastgesteld.
3) gemachtigden in het bedrijf of

Huishoudelijk Reglement uit:

de onderneming (sociale voor-
mannen).
(2) De verdere opbouw der orga-
nisatie, alsmede de wijze van be-
noeming en ontslag van de orga-
nen en medewerkers van Het
Nederlandsche Arbeidsfront wordt
vanwege den leider bij dienstvoor-
schrift geregeld.. '

Artikel 4.
Ieder gewestelijk leider staat een
bureau terzijde.

"Artikel 5.
Voor ieder bedrijf, waarin meer
dan vijf werknemers werkzaam
zijn, wordt een sociale voorman
aangesteld.

Artikel 6
(1) De vertegenwoordigende be-
voegdheid van den leider van Het
Nederlandsche Arbeidsfront, zoo-

, wel in als buiten rechte, houdt
mede de bevoegdheid in om, met

werking tegenover de leden van
Het Nederlandsche Arbeidsfront,
al jpf geen natuurlijk persoon
zijnde, alle maatregelen van orga-
nisatorischen, materieelen, perso-
neelen en financieelen aard te
treffen, welke ter bereiking van
het in artikel 2 van het Decreet
Nr. 47/1942 genoemde doel ver-
eischt zijn.
(2) De leider van Het Neder-
landsche Arbeidsfront kan zijn
vertegenwoordigende bevoegdheid
overdragen aan de afdeelings-
leiders van de landelijke leiding,
alsmede aan de gewestelijke leiders
en eveneens aan de leiders van
dochter- en neveninstellingen.
(3) Geen orgaan van Het Neder-
landsche Arbeidsfront kan zich bij
de uitoefening van de hem door
den leider overgedragen bevoegd-
heid zonder diens toestemming
doen vertegenwoordigen.



(4) De vertegenwoordigende be-
voegdheid van een orgaan of me-
dewerker van Het Nederlandsche
Arbeidsfront blijft rusten, voor-
zoover de leider van Het Neder-
landsche Arbeidsfront deze zelf
uitoefent, t

Artikel 7.
(1) Onder verantwoordelijkheid van
den leider van Het Nederlandsche
Arbeidsfront is de leider van de
Hoofd-afdeeling Geldzaken belast
met het innen van de contributies
der leden en het beheer der instel-
lingen tot onderlinge bevrediging
van sociale behoeften, alsmede van
het gezamenlijk vermogen van Het
Nederlandsche Arbeidsfront, haar
dochter- en neveninstellingen.
(2) De leider van de Hoofd-afdee-
Ung Geldzaken vertegenwoordigt
Het Nederlandsche Arbeidsfront,
alsmede haar dochter- en neven-
Instellingen in alle vermogens-
rechtelijke aangelegenheden, zoo-
wel in als buiten rechte .
(3) Hij is bevoegd de leiders van
de Afdeeling Geldzaken in de ge-
westen binnen het territoriaal
gebied hunner bevoegdheid tot
zijn vertegenwoordiging te mach-
tigen. •

Artikel 8.
De medewerkers, die op het gebied
van het, beheer der. financiën
werkzaam zijn, zijn terzake, onge-
acht hun ambtsgebied, rechtstreeks
aan den leider van de Hoofd-
afdeeling Geldzaken ondergeschikt.

' ; Artikel 9.
(1) Het lidmaatschap van Het
Nederlandsche Arbeidsfront gaat'
gepaard met-het recht om:
(I) de instellingen voor rechts-
bijstand van Het Nederlandsche
Arbeidsfront te raadplegen.
(II) overeenkomstig de betref-v

lende regelen en onder waar-

borging van de tot nu toe ver-
kregen aanspraken van de instel-
lingen tot onderlinge bevrediging
van sociaïe behoeften gebruik te
maken.
(III) aan de instellingen voor be-
roepsopleiding deer te nemen,
(IV) aan de inrichtingen en orga-
nisaties van de gemeenschap
„Vreugde en , Arbeid" deel te
hebben,
(V) kosteloos vaktijdschriften te
ontvangen, welke vanwege Het
Nederlandsche Arbeidsfront perio-
diek worden uitgegeven,
(VI) ,een beroep te doen op de
werkloozenkas overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
'(2) De leider van Het Nederland-
sche Arbeidsfront bepaalt nader
den omvang en de wijze van de
uitoefening van de Hdmaatschaps-
rechten afzonderlijk.
(3) Hij stelt in het bijzonder on-
dersteuningsnormen vast. .
(4) De voorschriften van den lei-
der van Het Nederlandsche Ar-
beidsfront met betrekking tot de
uitoefening van de lidmaatschaps-
rechten worden in één zijner
organen bekend gemaakt,

. Artikel 10.
(1) Het lidmaatschap van Het
Nederlandsche Arbeidsfront gaat
niet slechts gepaard met het genot
van rechten, doch ook met den
eisch, de plichten te vervullen,
welke het afzonderlijke lid moeten
worden, opgelegd, opdat de doel-
einden van Het Nederlandsche Ar-
beidsfront kunnen worde,n bereikt.
(2> Met de vaststelling van de
plichten der leden is de leider van
Het ' Nederlandsche Arbeidsfrcmt

, belast, die daarbij de sociale be-
hoeften der afzonderlijke leden
van dit front in aanmerking moet
nemen en met den omvang hun-

ner plichten dienovereenkomstig
rekening heeft te houden.
(3) De leider van Het Nederland-
sche Arbeidsfront is in het bijzon-
der belast met de uitvaardiging
van een contributieregeling, welker
tarieven overeenkomstig de ar-
beidsinkoms,ten. der leden progres-
sief moeten zijn.
(4) Artikel' 9, vierde lid, is van
overeenkomstige toepassing.

• Artikel 11.
Boekjaar van Het Nederlandsche
Arbeidsfront is het' kalenderjaar.

Artikel 12.
De leider van Het Nederlandsche
Arbeidsfront stelt voor het boek-
jaar een begroeting op en draagt
zorg voor haar uitvoering.

Artikel 13.
(1) De ontbinding van Het Neder-
landsche Arbeidsfront kan slechts
op gelijke wijze plaats hebben als -
derzelver oprichting.
(2) In dit geval stelt de leider
van Het Nederlandsche Arbeids-
front een plan vast, volgens het-
welk het vermogen en de verbin-
tenissen van Het Nederlandsche
Arbeidsfront- worden afgewikkeld.
Indien deze laatste meer bedra-
gen dan het vermogen van Het
Nederlandsche Arbeidsfront, zijn
de voorschriften betreffende het
faillissement van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 14.
Dit Huishoudelijk Reglement
treedt, ongeacht het. tijdstip van
zijn afkondiging, in werking op
den dag van inwerkingtreding van
het Decreet no. 47/1942 betreffende
de oprichting van Het Nederland-
sche Arbeidsfront.
Amsterdam. 20 Mei 1942.

De leider van Het
Nederlandsche Arbeidsfront:

H. J. WOUDENBERG.

DIENSTVOORSCHRIFT l
Bepalingen betreffende de opneming van leden bij Het Nederlandsche

Arbeidsfront en de beëindiging van het lidmaatschap
Toetreding.

Artikel 1.

De aanmelding voor het lidmaat-
schap geschiedt in het bedrijf en
bij de Plaatselijke Kantoren van
het N.A.P., die voor de doorzending
naar de Hoofdafdeeling Geldzaken
van het N.A.F, te Amsterdam zor-
gen. Laatstgenoemde instantie be-
Blist over de toelating, en heeft

het recht afwijzend te beschikken,
zonder opgave van redenen. Tegen
de weigering van toelating kan be-
trokkene binnen 30 dagen na dag-
teekening van de weigering in be-
roep komen bij den Financieel Lei-
der van het N.A.F, of de do-r
dezen aangewezen instanties.

Artikel 2.
Door het indienen van het on-
derteekende aanmeldingsformulier

wordt het lid geacht zich te ver-
eenigen met de bepalingen van
het Bijdrage- en Ondersteunings-
reglement en met het reglement
Jer Werkloozenkas van het N.A.F.,
als ook met de naar aanleiding
laarvan uitgevaardigde besluiten.
Het N.A.F, bevestigt de opneming,
als lid door de overhandiging van
het lidmaatschapsboekje. Dit moet
door het lid onderteekend worden:
het blijft eigendom van het N.A.F,'



Artikel 3.
Bij toetreding is een inschrijfgeld
verschuldigd ten bedrage van
ƒ 0.50, hetwelk voldaan wordt door
bij de uitreiking van het lidmaat-
schapsboekje het entree-zegel van
het N.A.F, daarin te plakken.

Artikel 4.
Leden van vakbonden worden
door de opneming van hun organi-
saties iri het N.A.F, automatisch
leden van het N.A.F. De bijdragen,
welke.aan de bovenbedoelde orga-
nisaties door deze leden werden
betaald, worden, vooropgesteld, dat
de contributies onafgebroken wer-
den voldaan, in den geheelen opzet
van de. hierin omschreven bij-
drage- en ondersteuhingsbepalin-
gen erkend.

Einde van het lidmaatschap.

Artikel 5.
Het lidmaatschap van het N.A.F.
eindigt:
1. door overlijden;
2. voor vrouwen, die na hun hu-
welijk niet meer in loondienst zijn,
aan het einde van de kalender-
week, waarin zij in het huwelijk
zijn getreden;
3 voor leden, die bij rechterlijke
uitspraak onder curateele zijn ge-
steld-aan het'einde van de kalen-
derweek, waarin die rechterlijke
uitspraak onherroepelijk is ge-
worden;
4. door uittreden, indien een met

redenen omkleede, schriftelijke
mededeeling ter zake aan de-be-
voegde afdeeling van het N.A.F, is
gedaan; het lidmaatschap eindigt
alsdan aan het einde van de ka-
lendermaand, volgend op die,
waarin de opzegging is geschied;
5. door uitsluiting van een lid
door den Leider van het N.A.F.
Tot uitsluiting wordt o.a. over-
gegaan:
a. indien het lid zich aan eer-
looze handelingen, heeft schuldig
gemaakt;
b. indien het' lid Is veroordeeld
wegens een uit winzucht gepleegd
misdrijf of wegens' een zware mis-
daad;
c. indien het lid getracht heeft
door valsche verklaringen of door
bedriegelijke handelingen in het
bezit te geraken van ondersteu-
ningsgelden, indien het lid ge-
bracht heeft het*N.A.F..nadeel toe
te brengen of indien het lid de be-
langen van het N.A.F, zelf heeft
benadeeld. De uitgestotene is ge-
rechtigd binnen 14 dagen na uit-
sluiting bij den Leider van het
KA.F. of bij 'de door dezen aan-
gewezen instantie, schriftelijk —
onder aanvoering van gronden -
verzet aan te teekenen. Door den
Leider of de door dezen aangewezen
instantie, wordt uiteindelijk over
dit verzet beslist;
d. door vertrek uit Nederland,
voor zoover het verblijf buiten de
grenzen niet van voorbij gaanden

aard Is en het voortzetten van het
lidmaatschap niet met andere bui-
tenlandsche organisaties door over-
eenkomst is geregeld. Wanneer
een lid voornemens is Nederland
metterwoon te verlaten, is hij ver-
plicht hiervan bij het Provinciaal
Bureau mededeeling te doen. Zoo-
dra het lid zijn werk in loondienst
in Nederland weer hervat, is..-het
«rerplicht zich binnen 30 dagen bij
het Provinciaal Bureau of bij het
Plaatselijk Kantoor te melden,,
opdat zijn lidmaatschap gehand-
haafd kan blijven;
e. indien het lid zes weken ten
achter is in de betaling van de
bijdragen.

Artikel 6.
Wanneer het lidmaatschap eindigt,
komen op dien dag alle aanspra-
ken op het N.A.F, ten aanzien van
uitkeeringen, met inbegrip van de
Werkloozenkas te vervallen, met
uitzondering op het recht .van
overlijdens- en begrafenisuitkee-
ring, welk recht de nabestaanden
van hen, wier lidmaatschap vol-
gens art. 5, lid l, eindigt, kunnen
doen gelden.
Meldt zich een uitgetreden of uit-
gesloten lid later opnieuw als lid
van het 'N.A.F, aan, dan bestaat
in beginsel geen beroep op erken-
ning van de oude aanspraken.

De leider van Het
Nederlandsche Arbeidsfront:

H. J. WOUDENBERG.

DIENSTVOORSCHRIFT 11

I. Plichten en--rechten der leden.
De leden behooren alle verplich-
tingen, welke voortvloeien uit de
bepalingen en stelregels van het
N.A.F., naar hun beste weten na
te komen. In het bijzonder zijn
zij verplicht de in het Bijdrage-
reglement vastgestelde bijdragen

» regelmatig te voldoen en de voor-
waarden van het lidmaatschap in
acht tfe nemen Den leden, die hun
plichten volgens deze bepalingen
en de in aansluiting hierop uit-
gevaardigde aanwijzingen nako-
men,, staan/ de in het statuut van
Het Nederlandsche Arbeidsfront
genoemde instellingen ten ditnste.

II. Bijdragen. •>
(1) De bijdragen aan Het Neder-
landsche Arbeidsfront zijn geen
verzekeringspremiën, doch vormen

den grondslag voor den opbouw,
de instandhouding van de in het
N.A.F, belichaamde gemeenschap.
Zij worden volgens het beginsel
van wederzijdsche hulp slechts zoo
hoog geheven als voor het ver-
vullen van de door het N.A.F, ge-
stelde opgaven noodig is. De be-
rekening van de bijdragen .ge-
schiedt uitgaande van de gedachte
van een gelijkmatige progressie,
verband houdende met de hoogte
van het inkomen.
(2) Het In dit artikel en .in de
artikelen" .III t/m ' VI bepaalde
geldt niet ten aanzien van de bij-
dragen voor de werkloozenkas, die
in de Reglementen voor deze kas
zijn vastgelegd en boven de in het
volgende lid vastgestelde bijdrage
voor het N.A.F, wordt betaald.

op nader vast te stellen datum. Is
als volgt:

Klasse
l
2-
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Weekloon
f 6

9.
„ 12.
„ 15,
„ 18,
„ 21,
„ 2 4 .
„ 27.
•„ 30.
•„ 33.
„ 36.
„ 42,
„ 48,
„ 54,
„ 72,
„ 90,
„102,

/ 6.01—, 9.—
„ 9.01
„ 12.01
„ 15.01
„ 18.01
„ 21.01
„ 24.01
„ 27.01
„ 30.01
„ 33.01
„ 36.01
„ 42.01
„ 48.01-
„ 54.01-
„ 72.01
,. 90.01

Bijdrage
ƒ 0.10

0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.70
0.80
L—
1.20
1.50
1.80

(3) Het bijdragetarief, ingaande J. voor invalide leden.



Voor Inkomens van meer dan.
ƒ 102.— per week bestaat geen
hooger vast bijdragetariéf. Het
staat het betrokken lid derhalve
vrij, uit sociale overwegingen zijn
bijdrage vrijwillig op een hooger
bedrag te bepalen; het kan echter
nimmer aanspraken maken op
hoogere uitkeeringen of onder-
steuningen, dan die, waarin de' bij
berekening van de vaste tarieven
verkregen gemiddelde klasse voor-
ziet.
De betaling van dergelijke vrij-
willige hoogere bijdragen geschiedt
naast aankoop van het bijdrage-
zegel der hoogste klasse door
storting van het boven dit tarief
uitgaande bedrag op de giroreke-
ning van het N.A.F.
(4.) Keert een lid uit het buiten-
land naar Nederland terug en
eindigt daardoor het lidmaatschap
van een buitenlandsche organisatie
als bedoeld in Ie sub 7, eerste
alinea, dan worden na aanmelding
de aan bedoelde, organisatie be-
taalde bijdragen bij de berekening
van de bijdragen aan het N.A.F,
in aanmerking genomen.

III. De bijdrageschaal,
(1) Het tarief der bijdragen richt
zich in beginsel naar het bruto
inkomen plus den wettelijken kin-
derbijslag, met inachtneming van
hetgeen in natura wordt genoten
(vrij wonen etc.). Bij het vast-
stellen van de geldswaarde hier-
van zullen dezelfde bedragen wor-
den aangehouden als die, welke
gelden ten aanzien van de loon-
belasting.
(2J Voor de vaststelling van de
tarief klasse wordt bepaald:
a. Stukloon wordt gerekend naar
het bruto-inkomen van de laatste
week;
b. Loonen en salarissen worden
gerekend naar het 4ötaal bruto-
inkomen per belastingtermijn;
c. Voor personen, die een vrij be-
roep uitoefenen, zelfstandigen of
handeldrijvenden, of personen, die
een nering drijven of hiervan de
bate ontvangen, wordt de bijdrage
berekend naar het persoonlijk
maandelijksch inkomen;
d.. Voor handelsagenten en pro-
visiereizigers wordt de bijdrage
berekend naar het vast overeenge-
komen bedrag, dat zij in geld
ontvangen, onder bijtelling van
brutoprovisie minus onkostenver-
goeding en onder aftrek van de
reiskosten, voor zoover deze door
hunzelf gedragen worden;
e. Extra betalingen, welke slechts
eenmaal plegen te worden ontvan-
gen, blijven bij de berekening van

het Inkomen buiten beschouwing;
f. Ieder lid behoort zelf op te
geven in welke klasse Hij volgens
vorenstaande bijdragetabel moet
worden ingedeeld; hij behoort bij
verhooging van zijn inkomsten de
meerverschuldigde bijdrage uit
eigen beweging te betalen. Beta-
ling van bijdragen in een hoogere
of lagere klasse, dan volgens het
inkomen verplicht is, is niet toe-
gestaan.
Verkeerde indeeling, tengevolge
van onvolledige, onjuiste mede-
deelingen van het lid, heeft geheel
of gedeeltelijk verlies van rechten
op ondersteuningsuitkeeringen van
Het Nederlandsch Artaeidsfront ten
gevolge.
(3) Wordt op grond van een over-
eenkomst met de betreffende af-
deeling van Het Nederlandsche
Arbeidsfront de bijdrage door de
Afdeeling Personeel of Loonadmi-
nistratie ingehouden, dan ge-
schiedt de indeeling in klassen

1 door deze instantie. Aan het in-
houden van bijdragen door de
Afdeeling Loonadministratie heb-
ben zich in dit geval alle N.A.F.-
leden te onderwerpen, doch zij.
blijven voor de juiste indeeling in
klassen persoonlijk verantwoor-
delijk.
(4) Leden, die een uitkeering ont-
vangen wegens invaliditeit of
Pensioengerechtigdheid, dienen, in-
dien zij ook nog in aanmerking
wenschen te komen voor ?en
overlijdens- en begrafenisuitkee-
ring, een z.g.n. invalidezegel te
plakken,

IV. Verlaging der bijdragen.
Aan leden met kinderen tot en
rifet 21 jaar worden de volgende
verlagingen van de bijdrage toe-
gestaan:
bij 2—3 kinderen l bijdrageklasse

lager;
bij 4—5 kinderen 2 bijdrageklas-

sen, lager;
bij 6-̂ -7 kinderen 3 bijdrageklas-

sen lager;
meer dan 7 kinderen 4 bijdrage-

klassen lager
dan zij volgens hun inkomen ver-
plicht zouden zijn te betalen. Als
minimum bijdrage wordt betaald
volgens klasse I.
Vcór het verleenen van dit voor-
recht moeten loonbelastingkaart of.

r. trouwboekje worden overgelegd bij
het Plaatselijk Kantoor, De ver-
laging gaat het eerst in in de
week, volgende op die, waarin ioor
het Plaatselijk Kantoor cf Pro-
vinciaal Bureau van een en ander
aanteekening in het lidmaat-
schapsboekje werd gedaan.

Onwettige kinderen en niet-
inwonende kinderen kunnen ook
'in aanmerking worden genomen,
indien aannemelijk gemaakt
wordt, dat zij'door het lid onder-
houden worden.
Bij de berekening van onder"steu-
ningsuitk'eeringen, geschiedt dit
volgens de bijdrageklasse, die voor
het werkelijke inkomen in aan-
merking komt.

V. Betaling der bijdragen.
De bijdragen moeten.uiterlijk aan
het einde van iedere kalender-
week, resp. van iedere kalender-
maand betaald worden. Voor iedere
betaalde bijdrage dient de in het
lidmaatschapsboekje opgeplakte
en op de voorgeschreven wijze af-
gestempelde bijdragezegel als kwi-
tantie. Verloren gegahe waarde-
zegels kunnen derhalve niet wor-
den vervangen. De bijdrage is in '
beginsel een brengschuld en moet,
indien zij niet door den gemach-
tigde van Het Nederlandsche Ar-
beidsfront kan worden geïnd, bij
het bevoegde Plaatselijk Kantoor
of Provinciaal Bureau worden ge-
bracht.

VI.. Vrijstelling van de betaling-
der bijdragen.
Vrijstelling van betaling over een
kalenderweek bestaat, wanneer
het lid gedurende de volle kalen-
derweek:
a. in militairen dienst is;
b. in arbeidsdienst is;
c. werkloos is;
d. tengevolge van ziekte of onge-

val verhinderd is te werken.
Deze vrijstelling geldt niet, wan-
neer over die kalenderweek eenig
loon, eenige vergoeding of uitkee-
ring wordt genoten, uit welken
hoofde ook.

VII. Ondersteuningsbepalingen.
(1) Het behoort tot de taak van
Het Nederlandsche Arbeidsfront de
leden, die zich buiten hun schuld
in nood bevinden, naar de mate
van de voorhande.n zijnde midde-
len en in overeenstemming met
de sociale beginselen bijzonder te
steunen. Voor het doen gelden
van aanspraken op deze uitkeering
moet voldaan zijn aan de zake-
lijke voorwaarden, zooals vastge-
legd in de verschillende hoofd-
stukken. De betalingen worden
slechts gegeven met het doel om
in een leemte in de sociale wejb-.
geving te helpen voorzien erï als
aanvulling op de eventueele uit-
kfteringen of op baten uit anderen
hoofde.



(2) Het Nederlandsche Arbeids-
front heeft hiertoe onderstaand
vermelde ondersteuningsmaatrege-
lingen getroffen:
1. ondersteuning in geval van

nood;
2. ondersteuning bij huwelijk van

vrouwelijke leden;
3. overlijdens- en begrafenisuit-

keering;
4. cuderdoms- en invaliditeitson-

dersteuning;
5. T.B.C.-ondersteuningen.

(3) Leden, die voor deze vrijwillig
verleende ondersteuningen, waar-
op geen aanspraak bestaat, in
aanmerking willen komen, moe-
ten een dienovereenkomstig voor-
stel ' bij hun daartoe bevoegd
Plaatselijk Kantoor, onder over-
legging van de daarvoor benoodig-
de bescheiden, indienen. De be-
scheiden, waarvan de kosten niet
voor rekening van het N.A.F,
komen, worden door het Plaatse-
lijk Kantoor gecontroleerd. >

(4) De beslissing ten aanzien van
de endersteuningsvoorstellen be-
rust uiteindelijk in hoogste in-
stantie bij den Financieel Leider.
De ondersteuning kan met uitzon-
dering van de overlijdens- en be-
grafenisonderneming slechts aan
het lid persoonlijk worden uitge-
keerd. De rechten kunnen , niet
rechtsgeldig worden verpand, noch
op derden worden overgedragen.
De grootte en de duur van de on-
dersteuning wordt berekend naar
het aantal betaalde en in het
N.A.F.-lidmaatschapsboekje erken-
de bijdragen, waarvoor kan wor-
den bewezen, dat zij regelmatig
zonder tusschenpoozen zijn be-
taald. Voorwaarde is, dat de be-
,taling van de bijdragen overeen-
komstig de verplichtingen tot aan
den dag van het indienen van het
voorstel is geschied.
Ondersteuning wordt niet ver-
leend, indien de omstandigheden,
waarvoor ondersteuning geyraagd
werd, intreden vóór de vervulling
van de voorwaarde, gesteld vóór
het verkrijgen van de aanspraak.
De wegens verleende uitstel van
bijdragébetaling ontbrekende bij-
dragen worden van de ondersteu-
ningsu'tkeering afgetrokken. Inge-
volge een getroffen beslissing kun-
nen leden het N.A.F, nimmer in
rechten aanspreken.
ledere verstrekte ondersteuning
wordt in het lidmaatschapsboekje
aangeteekend. Niet meer dan één
ondersteuning zal tegelijkertijd
worden verstrekt.
Blijken niet alle voorwaarden, die .
tot het verleenen van ondersteu-

ning hebben geleid, te zijn ver-
vuld, dan wcrdt de betaling ter-
stond gestaakt. Onrechtmatig ont-
vangen ondersteuningen- kunnen
door het N.A.F, te allen tijde wor-
den teruggevorderd. Ieder lid is
derhalve verplicht, alle verande-
ringen, welke in verband met het
bovenstaande voor de administra-
tie van' het N.A.F, van belang zijn.
direct te melden aan het Provin-
ciaal Bureau. , •

VIÏI. Ondersteuning In geval van
noodp

In bijzondere gevallen van nood
kunnen leden aanspraak maken
op een extra-ondersteuning. Over
de vraag of en in welke mate de

' ondersteuning gegeven kan wor-
den', beslist de Financieel Leider
van het N.A.F. Voorwaarde voor
een dergelijke ondersteuning is,
dat minstens 52 weekbijdragen of
12 maandbijdragen zijn betaald en

het lidmaatschap minstens 52
weken heeft geduurd.

IX. Ondersteuning bij het huwe-
'ijk van vrouwelijke leden.
De grootte der ondersteuning be-
draagt , na minstens 5 jaar lid-
maatschap en de betaling van 260
wekelij ksche of 60 maandelij ksche
bijdragen: het 12-voudige van de
gemiddelde maandelij ksche bij-
drage met een minimum-uitkee-
ring van ƒ 20.—. Deze ondersteu-
ning wordt naar gelang van den
duur van het lidmaatschap toe-
gekend als volgt:
na 6 jaar het 15-voudige" v. d. ge-
middelde maandelij ksche bijdrage;
na 7 jaar het 18-voudige v. d. ge-
middelde maandelij ksche bijdrage;
na 8 jaar het 21-voudige v. d. ge-
middelde maandelijksche bijdrage;
na 9 jaar het 24-voudige v. d. ge-
middelde maandelijksche bijdrage;
na 10 jaar en langer het 25-
voudige.

Klasse

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
.11
12
13
14
15
16
17

Na
5 jaar

20.—
20.—
20.—
20.—
20.—
20.—
20.—
21.60
24.—
26.40
28.80
33.60
38.40
48.—
57.60
72.—
86.40

Na -
6 jaar

20.—
20.—
20.—
20.—
20.—
21.—
24.—

. 27.—
«0.—
33.—
36.—
42 —
48.—
60.—
72.—
90.—

108.—

Na
7 jaar

20.—
20.—
20.—
20.—
21.60
25.20
28.80
32.40
36.—
39.60
43.20
50.40
57.60
64.—

, 86.40
108,—
129.60

Na
8 jaar

20.—
20.—
20.—
21.—
25.20 •
29.40
33.60
37.80
42.—
46.20

"50.40
58.80
67.20
84.— -

100.80 '
126.—
151.20

Na
9 jaar

20.—
20.—
20.—
24.—
28.80
33.60
38.40
43.20
48.—
52.80
57.60
67.20
76.80
96.—

115.20
144.— •
172.80

Na
10 jaar

20.—
20.—
20.—
25.—
30.— .
35.—
40.— l

45.—
50.—
56.—
60.—
70.—
80.—

100.— ,
120.—
150.—
180.—

Met de tcekennmg der ondersteu-
ning bij gehuwde vrouwen, komen
alle bestaande aanspraken op be-
taling uit de. tot nu toe betaalde
bijdragen te vervallen. Van dit
mo^nt af vangen opnieuw de
rechten op aanspraken-aan.
Blijft het lid ook na de'uitkeering
in kwestie verder in loondienst
dan gaat het lidmaatschap van Hef
Nederlandsche Arbeidsfront op-
nieuw in. Het verzoek om onder-,
steuning bij huwelijk moet uiter-
lijk 3 maanden na de beëindiginf
van den arbeid, resp. huwelijk
onder overlegging van het lid-
maatschapsboekje, van een beves-
tigende verklaring van den w^rk-
gever, bij .wien het lid werkzaam
was en van een officieele huwe-
UJksaete worden ingediend.

X. Overlijdens-, en Begrafenis-
uitkeerjngen:

Q) Na overlegging, van het lid-
maatschapsboekje en van de over-
Ii.1 densacte wordt de uitkeering ter
hand gestel-d aan de wettelijke
echtgenoote van het gestorven lid.
Mocht de echtgenoote echter-niet
meer in leven zijn, dan wordt de
overlijdensnitkeering slechts aan
de minderjarige kinderen resp.
voogd uitbetaald. De overlijdens-
en begrafenisuitkeering kan in het
legeven geval ook aan hem wor-
den uitgekeerd, die aantoont, dat
hij de begrafeniskosten van het
overleden, lid- uit eigen middelen
heeft betaald. In dit geval dienen
er bij het indienen Van het ver-
zoek kwitanties van de begrafenis-



fcosten te worden overlegd. Over-
lijdens- en begrafénisuitkeering
wordt slechts dan uitbetaald, in-
dien de toetreding tot Het Neder-
landsqhe Arbeidsfront, resp: tot
één der voorgaande vakorgani-
saties, bedoeld in art. Ia sub 4
vóór de beëindiging van het 55ste
levensjaar geschiedde.

, Deze ondersteuning word}; gesplitst
in de overlijdensuitkeering en de
begrafenisondersteuning. De over-
lijdensuitkeering wordt na een lid-
maatschap van 3 jaar en de be-
grafénisuitkeering na een lidmaat-
schap van 5 jaar toegekend. Voor
leden van die vakvereenigingen en
organisaties echter, .die geen over-

lijdensuitkeering kenden, Is de
wachttijd.^ alsook de leeftijd, bij
het toetreclen tot Het Nederland-
sche Arbeidsfront beslissend. Naast
de betaling van overlij densgeld,
dat na 3 jaar bijdragebetaling toe-
gekend wordt. vindMia een -lid-
maatschap van 5 jaar nog een
extra-uitbetaling voor begrafenis-
ondersteuning plaats.

(2) De overlijdens- en begrafenis-
ondersteuning wordt berekend
naar gelang van 'het aantal be-
taalde bijdragen; ongeacht in
welke klasse de bijdrage werd vol-
daan, geldt het volgende tarief
voor deze uitkeeringen:

Overlijdens- Begrafenis-
uitkeering ondersteuning Totaal

.Na 3

5
8

10
12

jaar betaling der voll.
bijdrage

...t....
30.—
30.—
50.—
50.—
50.—

20.—
20.—
35.—
50,—

30.—
50.—

'.70.—
85,—

100.— •>

XI. Ouderdoms- en -Invaliditeits-
onderst euning:

(1) Leden, die ingevolge hun leef-
tijd of invaliditeit blijvend invalide
sijn of niet meer in loondienst
werkzaam zijn, kunnen op verzo'ek
een doorloopende extra-invalidi-
teitsondersteuning krijgen, voor-
zoover het vereischte aantal beta-
lingen der volle bijdragen is ver-
richt.

(2) De bepalingen ten aanzien van
de uitkeering.

De mogelijkheid tot het verkrijgen
van ouderdorns- en invaliditeits-.
ondersteuning bestaat, wanneer na
betaling van 1040 wekelijksche bij-
dragen (240 maandelijksche bij-
dragen) de bovenomschreven voor-
waarden aanwezig zijn. Uitkeering
vindt slechts plaats, indien naast
aangetoonde invaliditeit, zich on-
vrijwillige beëindiging van de
dienstbetrekking voordoet. De toe-
kenning' van invaliditeitsrente
door de Rijksverzekeringsbank
wordt als bewijs van arbeidsonge-
schiktheid aanvaard. Als ouder-
domsinvalide wordt diegene be-
schouwd, die zijn 65ste levensjaar
voltooid heeft. Kan een dergelijk
bewijs niet getoond worden, dan
kan in plaats daarvan worden vol-
staan met een verklaring van een
door het N.A.F, aan te wijzen arts.
Het bewijs, dat de dienstbetrek-
king is geëindigd, wordt door over-
legging van het arbeidsboek of van
een geldig ontslag bewijs geleverd.

(3) Ondersteuningsschaal.

De. grootte der invaliditeitsonder-
steuning wordt bepaald naar het
aantal en de gemiddelde hoogte
van de betaalde bijdragen. Bij de
berekening van het ondersteu-
ningstarief wordt als grondslag de
gemiddeld betaalde bijdrage ge-
nomen. Voor de maximum-uitkee-
ring tellen de klassen 15 en hoo-
ger niet mede, voor de minimum-
uitkeering wordt klasse 5 als
grondslag aangenomen. .
Het ondersteuningstarief bedraagt
maandelijks:

(4) Aanvang der ondersteuning.

De uitkeering van de invaliditeits-
ondersteuning begint in den regel
op den eersten dag van de maand,
volgende op die, waarin het ver-
zoek werd ingediend. Wordt ech-
ter het verzoek 'binnen vier
weken na het uitschrijven van het
te leveren bewijsstuk gedaan, dan
kan eventueel die uitkeering nog
geschieden over een tijdvak van 3
maanden, voorafgaande aan den
datum van het vëraoek. Uitkee-
ringen over een tijdvak, gelegen
voor den tijd, waarover invalidi-
teits- of ouderdomsrente ingevol-
ge de wet is toegekend, komen-
niet in aanmerking.

(5) Indien een lid nog loonarbeid
verricht wordt de opbrengst hier-
van op het bedrag van de onder-
steuning in mindering gebracht.
Dit is niet van toepassing, zoodra
het lid het 65ste levensjaar heeft
overschreden. Komen de bovenver-
melde voorwaarden', die voor het
toekennen va,n de extra invalidi-
teits- en ouderdomsondersteuning
van het N.A.F, aanwezig moeten
zijn te vervallen, dan eindigt de
uitkeering met dien dag.
Zoodra de omstandigheden, die
voor de üitkeering voorwaardelijk
worden gesteld, wederom aanwezig
zijn, dan wordt de ondersteuning
in oorspronkelijken omvang hervat.
Indien een lid langer dan 2 jaar

sweer betaalden arbeid in loon-
dienst heeft verricht, dan vindt
een herberekening plaats. ledere
arbeidshervatting van .dengene,
die invaliditeitsondersteunirig ont-
vangt, dient onverwijld aan het

na bij minstens

20 jaar 1040 weekbijdragen de
24 „ 1248
28 „ 1456 „ „ 8
32 ., 1664 „ „ 9
35 1820 < 10

6-voudige maandel. gemidd. bijdrage
7- „

Klasse

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

uitk. na 20 jr.
bijdr.betaling

7.20
8.40
960

10.80
12.—
13.20
14.40
16.80
19.20
24.—

idem na
24 jaar

8.40
9.80

11.20
12.60

. 14.—
15.40
16.80
19.60
22.40
28.—

idem na
28 jaar

9.60
11.20
.12.80
14.40
16.—
17.60
19.20
22.40
25.60
32.—

idem na
32 jaar

10.80
12.60
14.40
16.20
18.— .
19.80
21.60
25.20
28.80
36.—

idem na
35

12
14
16
18
20
22
24
28
32

jaar

__ •'
. —
. —
. —
.
._:_
, — .

. —

. —
40.—



bevoegde Plaatselijk Kantoor of
Provinciaal Bureau gemeld te wor-
den. Er vindt geen uitbetaling van
invaliditeitsondersteuning plaats
aan leden, die zich in een genees-
inrichting van het Rijk bevinden, l

(6) Overgangsbepalingen

Leden, die zijn overgekomen van
die Vakvereenigingen en Bonden,
welke vóór l Mei 1942 geen regle-
mentaire ouderdoms- en invalidi-
teitsondersteuning hebben gekend,
verkrijgen eerst c.q. aanspraak na
l October 1947. Voorwaarde is
echter, dat zij op den dag van
het indienen van het verzoek min-
stens 1040 wekejijksche bijdragen
hebben betaald en sedert l Mei
1942 onafgebroken lid zijn geble-
ven.
De beslissing over een verzoek om
een gunstige uitzondering in ge-
vallen, waar door de toepassing
Van vorenstaande bepalingen on-
billijke gestrengheden te voor-

schijn komen, berust bij den
Financieel Leider.

XII. T.B.C.-ondersteuningen.
De mogelijkheid tot het verkrij-
gen van T.B.O.-ondersteuningen
bestaat, wanneer 52 wekelijksche
bijdragen onafgebroken zijn be-
taald.
Bij de uitzending van patiënten
naar sanatoria wordt een tege-
moetkoming in de kosten van sa-
natoriumverpleging verstrekt ge-
durende zoo langen tijd, als onze
medische raadgever dit noodig
acht.
Bij' thuisverpleging kan een ver-
goeding worden gegeven voor ver-
sterkende middelen en/of extra
voeding en/of hulp in de huishou-
ding, een en ander op aanraden
en, ter beoordeeling van onzen
medischen raadgever.
Ook.bij uitzending naar een.sana-
torium kan een bijdrage verstrekt
worden voor de aanschaffing van
noodzakelijk ondergoed, alsmede

een vergoeding in de reiskosten
voor de heen- en terugreis van
den patiënt, indien wegvervoer
noodzakelijk is.
Bovendien kan een vergoeding
worden gegeven aan huisgenooten
voor 'het bezoeken van patiënten

.in het sanatorium tot hoogstens
één huisgenoot per maand.
Recht» op uitkeering hebben, be-
halve het lid zelf, de tot het ge-
zin van het lid behoorende perso-
nen, jegens wie hij volgens de be-
palingen van het Burgerlijk Wet-
boek onderhoudsplichtig is, als-
mede de tot het gezin behooren-
de stief- en pleegkinderen, voor-
opgesteld dat kinderen (stief- en
pleegkinderen mede daaronder be-
grepen) slechts dan in aanmer-
king kpmen, indien zij den leeftijd
van 16 jaren nog niet hebben be-
reikt.

De Leider van Het Neder-
. • landsche Arbeidsfront:

H. J. WOUDENBERG.

DIENSTVOORSCHRIFT III
Bepalingen betreffende de gebruikmaking van de inrichtingen,

voor rechtskundigen bijstand

(1.) Hét N.A.F, helpt zijn leden
door hulp en voorlichting in alle
rechtskwesties, dé betrekking heb-
ben op dé arbeidsovereenkomst en
de sociale verzekeringen.

(2) Ook de naaste familieleden en
Verwanten van een inmiddels over-
leden lid kunnen rechterlijk dooi-
de Bureaux voor Rechtsbescher-
ming worden bijgestaan en voor T
gelicht. De Leiders van de Bu-
reaux voor Rechtsbescherming
dragen zorg voor de vertegenwoor-
diging- van de leden bij den bur-
gerlijken, administratieven rech-
ter en den scheidsrechter In alle

rechtsaangelegenheden, die be-
trekking hebben op de arbeids-
overeenkomst en de sociale ver-
zekering. Ook de executie van de
uitspraken wordt door de Bureaux
voor Rechtsbescherming, zoo noo-
dig, ter hand genomen.

(3) Rechtsbescherming wordt
slechts verleend, indien de beoog-
de rechtsactie kans op goed ge-
volg biedt en met de grondslagen
van de arbeidseer in overeenstem-
ming , is. Ontbreken deze voor-
waarden of blijken zij tijdens de
behandeling niet aanwezig te zijn,
dan wordt de rechtsbescherming

geweigerd, resp. ingetrokken.
(4) Bijzonderheden over de uit-
voering van den dienst van Rechts-
bescherming en de verplichtingen
van de leden tijdens de behande-
ling door de Bureaux voor Rechts-
bescherming zijn omschreven in
het „Reglement van den Dienst
voor Rechtsbescherming van Het
Nederlandsche Arbeidsfront". Dit
reglement wordt dien leden over-
handigd, die van dit instituut ge-
bruik 'wenschen te maken.

ï)e Lelde'?' van Het Neder-
landsche Arbeidsfront:
H. J. WOUDENBERG.

K ui



Reglement voor de Werkloozenkas
van Het Nederlandsche Arbeidsfront

§ 1. Naam en doel.

Artikel 1.
1. De naam der kas is: werkloo-
zenkas van Het Nederlandsehe
Arbeidsfront (N.A.F.) Zij wordt in'
dit reglement genoemd: de kas.

2. De kas is een instelling van Het
Nederlandsche Arbeidsfront, zon-
der rechtspersoonlijkheid; bij ont-
binding van Het Nederlandsche
Arbeidsfront houdt ook de kas op
te bestaan.

3. Als bestuur der kas wordt de
Leider van Het Nederlandsche Ar
beidsfront aangemerkt.. Hij kan,
met Behoud van zijn verantwoorde-
lijkheid, de daaraan verbonden
werkzaamheden, na overleg met en
onder goedkeuring van het hoofd
van hes Departement, waaronder
de werkloosheidsverzekering ressor
teert, geheel of ten deele aan ande-
re personen overdragen. De be-
voegdheden en verplichtingen diev
andere personen worden daarbij zoo
nauwkeurig mogelijk omschreven.

Artikel 2.
De kas heeft ter» doel, volgens
nader ;n dit reglement bepaalde
regelen, aan haar leden een uit-
keering bij onvrijwillige werkloos-
heid te verzekeren.

l 2. Van het lidmaatschap.

Artikel 3.
1. Elk individueel lid van Het Ns-
derlandsche Arbeidsfront, dat in
Nederland woont en als arbeider
werkzaam is, Is, behoudens de in
dit reglement genoemde uitzonde-
ringen, tevens lid der kas en ver-
krijgt dit lidmaatschap tegelijk met
dat van Het Nederlandsche Ar-
beidsfront.

2. Leden van organisaties, als be-
doeld in art. 5, lid 2, van de statu-
ten van het Nederlandsche Ar-
beidsfront, zijn geen lid der kas,
tenzij dienaangaande door den Lei-
der van het Nederlandsche Ar-
taeidsfront, onder goedkeuring van
het in art. l bedoelde Departe-
mentshoofd, een regeling is getrof-
fen.
3. Niemand kan lid der kas zijn,
zonder tegelijkertijd het lidmaat-
schap van Het Nederlandsche Ar-
beidsfront te bezitten.

Artikel 4.
t

1. Voor de toepasing van artikel 3
wordt als arbeider beschouwd hij,
die in loondienst werkzaam is, met
dien verstande, dat fooien Of an-
dere ontvangsten van derden,
welke verband houden met ten be-
hoeve van een werkgever verrich-

• ten arbeid, met loon worden gelijk-
gesteld.

2. Degene, die in'de onderneming
van een werkgever in aangenomen
werk persoonlijk arbeid verricht,
die verband houdt met het in de
onderneming uitgeoefende bedrijf
en ten aanzien van wien het be-
stuur der Rijksverzekeringsbank
niet heeft beslist, dat hij in den zin
van de Ongevallenwet 1921 of van
d£ Land- én Tuinboüwongevallen-
wet 1922 in een onderneming een
verzekeringsplichtig bedrijf uit-
oefent, wordt voor de toepassing
van dit reglement geacht • dezen
arbeid te verrichten in dienst van
dien werkgever.

3. Indien de in het vorige lid be-
doelde persoon zich bij het verrich-
ten van den arbeid laat bijstaan
door andere personen, worden ook
deze andere personen voor de toe-
passing van dit reglement be-
schouwd hun arbeid te verrichten
in dienst van den in het vorige lid
bedoelden werkgever. Hetgeen voor
den gezamenlijk verrichten arbeid
wordt genoten, wordt, voorzoover
niet blijkt van een andere ver-
deeling, geacht door ieder derge-
nen, die den arbeid hebben ver-
richt, voor een gelijk deel te zijn
genoten.

4. Degene, die krachtens overeen-
komst met een derde tegen genot
van zeker loon of provisie geregeld
zijn bemiddeling v.erlegnt tot het
tot stand komen van overeenkom-
sten tusschen daartoe door hem te
bezoeken personen en dien derde,
wordt voor de toepassing van dit

- reglement geacht dien arbeid te
verrichten in loondienst van dien
derde, mits hij 'de vorenbedoelde
bemiddeling uitsluitend voor de
onderneming van dien derde ver-
leent en mits het verleenen van die
bemiddeling niet een voor hem bij-

komstige werkzaamheid is.

Artikel 5.

1. Voor de toepassing van artikel 3
worden niet . als arbeider be-
schouwd:

a. personen Üeneden den leeftijd
van 14 jaar of van 65 jaar of
ouder;

b. personen, die ongeschikt zijn
voor geregelde beroepsbezigheden;

c. personen, die ambtenaar zijn in
den zin der Ambtenarenwet 1929
of werkzaam zijn op arbeidsover-
eenkomst volgens het Arbeidsover-
eenkomstenbesluit;

d. personen, die als onderwijzer,
leeraar .of hoogleeraar werkzaam
zijn bij het bijzonder onderwijs;

e. personen, w.erkzaam bij de Ne-
derlandsche Spoorwegen, op wie
van' toepassing is een Reglement
Dlenstwoorwaarden, door het De-
partement, waaronder de aangele-
genheden der spoorwegen ressór-
teeren, goedgekeurd of zelfstandig
vastgesteld;
f. personen, uitsluitend of in hoofd-
zaak belast met het verrichten van
huiselijke of persoonlijke Diensten
in de huishouding 'van natuurlijke
personen;

g. musici, die behooren tot en-
sembles, werkzaam in het hotel-,
café- en restaurantbedrijf, wan-
neer zij niet werkzaam zijn tegen
een vast dag-, week-, maand- of
jaarloon;

h. ambulante musici;
i., personen, die als huisarbeider
werkzaam zijn;

j. personen, wier loon uitsluitend
. in onderricht bestaat;

k. personen, die een - grootere
oppervlakte grond ' voor eigen
rekening in gebruik hebben dan

.voor elke gemeente is vastgesteld
door het in artikel l bedoelde
Departementshoofd;

1. personen, die alleen in buiten-
gewone gevallen gedurende korten
tijd als arbeider in den zin van het

.vorige artikel werkzaam zijn;

m. personen, die als arbeider in
den zin van het Vorige artikel geen
andere werkzaamheden verrichten
dan zoodanige, die voor hen van
bijkomstigen aard zij^ \



2 In uitzonderingsgevallen kun-
. nen personen, als in het vorige lid
'onder k. bedoeld, het lidmaatschap
der kas verkrijgen of behouden, in-
dien kan worden aangetoond, dat
zij overwegend als arbeider in den
zin van het vorige artikel werk-
zaam plegen te zijn. Voor elk zoo-
danig uitzonderingsgeval is de
goedkeuring vereischt van het be-
stuur der, gemeente, waar de be-
trokkene woonachtig is, welk be-
stuur evenwel zijn beslissing niet
neemt dan na raadpleging van het
Departement, waaronder de werk-
loosheidsverzekering ressorteert.
Wordt de goedkeuring van het ge-
meentebestuur niet verkregen, dan
kan de beslissing van bedoeld De-
partement worden ingeroepen.

Artikel 6.
1. Het lidmaatschap der kas ein-
digt:
Ie. door het eindigen van het lid-
maatschap van Het Nederlandsche
Arbeidsfront;
2e. doordat men ophoudt als ar-
beider in den zin van de artikelen
3, 4 en 5 werkzaam te zijn;
3e. door royement als lid der kas.
2. Personen, wier lidmaatschap der
kas, ongeacht om welke reden,
eindigt, verliezen daardoor alle
toekomstige aanspraken op uitkee-
ring, doch zij behouden de op dat
oogenblik bestaande vorderingen
op de werkloozenkas.

Artikel 7.
Het lidmaatschap der kas is onver-
eenigbaar met dat van een andere
kas, waaruit in geval van werk-
loosheid uitkeering wordt ver-,
strekt.

Artikel 8.
1. Zij, die als lid der kas geroyeerd
zijn, mogen in geen geval weder
als lid tot de 'kas worden, toege-
laten, dan nadat zij:
a. den tot aan het tijdstip van
royement bestaanden achterstand
in de betaling der bijdragen heb-
ben aangezuiverd;
b. voor het geval zij aan de' kas op
andere wijze geldelijk nadeel be-
rokkend hebben, het bedrag, waar-
voor zij benadeeld is, geheel in de

. kas hebben teruggestort.
2. De Leider van Het Nederland-
sche Arbeidsfront is bevoegd te
vorderen,, dat zij bovendien aan
andere eischen voldoen, voordat
zij weder als^id tot de kas worden
toegelaten.

Artikel 9.
De Leider van Het Nederlandsche
Arbeidsfront draagt zorg voorwet
aanleggen en nauwkeurig bijhou-

den van een ledenregister, dat zich
uitstrekt over alle leden der kas en
van elk lid zoodanige bijzonder-
heden vermeldt, als voor een goed
beheer der kas noodig zijn.

S 3. Van het beheer.

Artikel 10.
Onder de gelden der kas worden,
verstaan:
a. de bijdragen der leden;
b. het subsidie van Rijk en. Ge-
meenten;
c. restitutiën, renten en andere
baten.

Artikel 11.
Het boekjaar der kas'vangt aan op
den Zondag, welke samenvalt met
of anders voorafgaat aan den
eersten dag van een kalenderjaar
en eindigt op den laatsten Zater-
dag van dat kalenderjaar.

Artikel 12.
1. De Leider van Het Nederlandsche
Arbeidsfront draagt zorg voor
nauwkeurige aanteekening van de
ontvangsten en uitgaven der kas
en van alle overige handelingen,
de kas betreffend.
2. De Leiders der Plaatselijke Kan-
tpren verstrekken daartoe perio-
diek de noodige gegevens.

Artikel 13.
De gelden der kas worden geheel
afzonderlijk van de overige geld-
middelen van Het Nederlandsche
Arbeidsfront beheerd en geadmi-
nistreerd. De tot bestrijding van de
administratiekosten der kas be-
stemde gelden worden afzonderlijk
door den Leider van Het Neder-
landsche 'Arbeidsfront beheerd en
geadministreerd.

Artikel 14.
De gelden der kas mogen voor geen
andere doeleinden worden gebezigd
dan tot heft doen van uitkeeringen
aan werklooze leden, overeenkom-
stig de bepalingen van dit regle-
ment.

i Artikel 15.
De gelden der kas, die niet dadelijk
noodig zijij voor het doen van uit-
keeringen, worden zoo spoedig
mogelijk door den Leider van Het
Nederlandsche Arbeidsfront belegd,
overeenkomstig de voorschriften
van het in art. l bedoelde Depar-
tementshoofd of op de door dit
Departementshoofd goedgekeurde
wijze.

Artikel 16.
De bewaring van de gelden der kas
heeft plaats op de wijze door het

In artikel l bedoelde Departe-
mentshoofd aangegeven of goed-
gekeurd.

Artikel 17.
1. Het sluiten van leeningen, zoo-
wel als het koopen en verkoopen
van effecten of andere waarden,
kan slechts door den Leider van
Het Nederlandsche Arbeidsfront
plaats hebben.
2. Voor' het vlottend maken van
gelden der werkloozenkas tot het
doen van uitkeeringen is de hand-
teekening van den Leider van Het
Nederlandsche Arbeidsfront ver-
eischt.

• Artikel 18.
Bij ontbinding van Het Neder-
landsche Arbeidsfront of van de
ka? en eveneens wanneer het recht
op subsidie vervalt, draagt de
Leider van Het Nederlandsche Ar-
beidsfront zorg voor het terug-
geven aan Rijk en Gemeenten van
het bedrag van het subsidie, dat
zich op den datum van ontbinding
of van intrekking van het recht
op subsidie onder zijn beheer be-
vindt en wel geheel overeenkomstig
artikel 16 van het Koninklijk Be-
sluit van 2 December 1916 (Staats-
blad No. 522).

§ 4. Van de bijdragen.
Artikel 19.

1. De bijdrage voor de kas bedraagt
per lid en per week:

klasse

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

bij een week-
: inkomen van: bijdrage:

ƒ 6.-
„ 6.01
„ 9.01
„12.01
„ 15.01
„ 18.01
„21.01
„ 24.01
„27.01
„30.01
„ 33.01
„36.01
„42.01
„48.01
,; 54.01
„72.01
„90.01

of minder
t /m ƒ 9 . —

„ „ 12.—
„ „ 15.—
„ „ 18.—
„ „21.—
„ „ 24.-
„ „ 27.—
„ ,, 30,—

?•?J» „ *>0.

„- „38.—
„ „42.—
„ „ 48.—
„ „ 54.—
,, „ 72.—
., „90.—

of hooger

ƒ0.05
„0.10
„0.15
„0.15
„0.20
„0.25
„0.30
„0.35
„ 0.4ft
„ 0.45
„ 0.50
„ 0.50
„ 0.55
„ 0.70-
„ 0.80
„1.—
„ 1.20

2. Met afwijking van net in het
vorige lid bepaalde worden bij het
vaststellen der bijdrage leden
niet 2 of 3 kinderen één

bijdrageklasse,
„ 4 „ 5 „ twee

bijdrageklassen,
„ 6 „ 7 . „ drie

bijdrageklassen,
„ meer dan 7 kinderen vier

bijdrageklassen,



lager gerangschikt dan zij volgens
hun weekinkomen • gerangschikt
Zouden worden. Daarbij worden als

'kinderen van een lid beschouwd:
a. zijn eigen en-aangehuwde kinde-
ren en pleegkinderen, die minder-
jarig zijn en tot zijn huishouden
behooren of met zijn toestemming
tijdelijk elders verblijven voor het
verkrijgen van onderwijs af voor
opleiding" voor een beroep;
b. zijn eigen kinderen, die minder-
jarig zijn, behoorende tot het huls-
houden van zijn gewezen echtge-
noote of van de echtgenoote, van
wie hij duurzaam gescheiden leeft
en grootendeels op zijn kosten wor-
den onderhouden en-opgevoed.
Als pleegkinderen worden slechts
aangemerkt zij, die als eigen kin-
deren worden onderhouden en op-
gevoed.
De hierbedoelde verlaging van bij-
drage-klasse wordt slechts toege-
staan met ingang van de week,
Waarin het lid zijn loonbelasting-
kaart of trouwboekje ter inzage
heeft gegeven en van het feit in
het lidmaatschapsboekje aanteeke-
ning is gehouden.
Indien het aantal kinderen in die
mate vermindert, dat de bijdrage
hooger dient te worden gesteld, is
de hoogere bijdrage verschuldigd
met ingang van de week, waarin
bedoelde vermindering is inge-
treden. -

3. Voor de toepassing van het eer-
ste lid wordt het weekinkomen ge-
vonden door het bruto-inkomen te
vermeerderen met den wettelijken
kinderbijslag en met hetgeen in na-
tura wordt genoten (vrij wonen in-
begrepen). Bij het vaststellen van
de geldswaarde van hetgeen in na-
tura wordt genoten, worden dezelf-
de bedragen aangehouden als bij de
toepassing van het Besluit op de
Loonbelasting 1940. Voorts wordt
bij het vaststellen van het weekin-
komen: ,

a. stukjoon gerekend naar het bru-
to-inkomen van de laatste week;

b. voor provisie-reizigers het vaste
loon vermeerderd met de bruto-
Provisie zonder onkostenvergoeding
en verminderd met de werkelijke
reiskosten, voorzoover deze door
hen zelf worden gedragen;

«
<ï. een extra-betaling, welke slechts
éénmaal pleegt te worden ontvan-
gen, buiten beschouwing gelaten;

d. in de gevallen, in artikel 20, lid
2, bedoeld, als weekinkomen aange-
merkt de soift van loon, vergoeding
en uitkeering.

4. De bijdrage moet wekelijks wor-
den betaald, tegelijk met de
bijdrage voor Het Nederlandsche
Arbeidsfront, in ruil voor zegels, die
in het lidmaatschapsboekje worden
geplakt en daarna afgestempeld.
5. Van het betalen der bijdragen
door de leden wordt door alle daar-
.voor aangewezen instanties op ge-
lijke wijze aanteekening gehouden.

Artikel 30.
1. Vrijstelling van de betaling der
bijdrage over een kalenderweek be-
staat, als men gedurende die volle
kalenderweek:
a. in militairen dienst is;
b. in arbeidsdienst is;
c. werkloos is;
d. ten gevolge van ziekte of onge-
val verhinderd is te werken.

2. Deze vrijstelling geldt niet, wan-
neer het lid over die kalenderweek
eenig loon, eenige vergoeding of
eenige uitkeering geniet, uit wel-
ken hoofde ook.,

Artikel 21.
1. De leden zijn verplicht, regel-
matig hun bijdragen aan de kas te
betalen. Leden, die 4 weken in het
betalen dep bijdragen ten achter
zijn, ontvangen een waarschuwing;
indien zij de daarop volgende 2 we-
ken nog nalatig blijven den achter-
stand aan te zuiveren, worden zij
als lid der kas geroyeerd.
2. Voor zeevarenden kan, na over-
leg met en onder goedkeuring van
het in artikel l bedoelde Departe-
mentshoofd, een regeling worden
getroffen, welke afwijkt van het
bepaalde in het vorige lid.

Artikel 22.
1. Binnen een week na e,lken termijn
van een maand moeten de Leiders
der Plaatselijke Kantoren, op door
den Leider van Het Nederlandsche
Arbeidsfront voor te schrijven
wijze, aan hem verantwoording
doen.

•2. Tegelijk met de desbetreffende be-
scheiden zenden zij de voor de kas
ontvangen gelden aan den Leider
van Het Nederlandsche Arbeids-
front toe, onder aftrek van de voor
hét verstrekken van uitkeering ge-
bezigde gelden, voor zoover deze
uitgaven door dien Leider zijn
goedgekeurd.

§ 5. Van de uitkeeringen.

Artikel 23.
Voor de toepassing van dit regle-
ment worden de leden ingedeeld in
drie groepen, n.l.:

groep I, omvattende de leden, dia
werkzaam zijn in den landbouw,
den tuinbouw en het veenbedrijf;
groep II, o'mvattende de leden, dia
als handels- of kantoorbediende,
als werkmeester, als opzichthouder,
als technicus, als tand-technicus,
als apothekers-assistent, als cou-
peur, als gezagvoerder, stuurman of
scheepswerktuigkundige ter koop-
vaardij of als gezagvoerder bij de
binnenvaart werkzaam zijn;
groep III, omvattende alle overiga
leden.

Artikel 24.
1. Recht op uitkeering. Is eerst
aanwezig, nadat men gedurende
ten «minste .52 achtereenvolgende
weken lid der kas is geweest, daar-

. aan ten minste 52 weken bijdragen
heeft betaald en na den aanvang
van zijn lidmaatschap als arbeider
in den zin van de artikelen 3, 4 en
5 werkzaam is geweest gedurende
ten minste 156 dagen, indien men
behoort tot een der groepen I en
III, in artikel 23 bedoeld, en ge-
durende ten minste 26 weken, in-
dien men behoort tot groep II, In
artikel 23 bedoeld.

2. Voor de toepassing van het vo-
rige lid wordt ten aanzien van de
groepen "I en III elk viertal aan-
eengesloten uren arbeid gelijkge-

,steld met een halven dag arbeid,
met dien verstande, dat:

a. arbeid gedurende minder dan 4
aaneengesloten uren buiten be-
schouwing wordt gelaten;
b. arbeid gedurende 48 uur per
kalenderweek met 6 dagen arbeid
wordt gelijkgesteld;
c. per kalenderweek nimmer meer
dan 6 dagen arbeid in rekening
wordt gebracht.
Voorts wordt voor de toepassing
van het vorige» lid ten aanzien van
groep II elk drietal aaneengesloten
dagen arbeid met een halve week

, arbeid gelijkgesteld, met dien ver-
stande, dat arbeid gedurende min-
der dan 3 aaneengesloten dagen
buiten beschouwing wordt gelaten.

3. Aan leden, die voldoen aan het
bepaalde in het eerste lid van dit
artikel, wordt bij onvrijwillige
werkloosheid uitkeering verstrekt
volgens de in dit reglement bepaal-
de regelen. De Leider van Het Ne-
derlandsche Arbeidsfront beslist,
of zal worden uitgekeerd en of met
het verstrekken van uitkeering zal
Worden voortgegaan. Hij geeft van
zijn beslissingen zoo spoedig moge-
lijk kennis aan het betrokken ge-
meentebestuur.



4. Met afwijking van het in het
vorige lid bepaalde wordt aan
land-, tuin- en veenarbeiders uit-
sluitend uitkeering verstrekt in
het tijdvak loopende van den
Maandag voorafgaande aan den
eersten Zaterdag in December tot
en met den laatsten Zaterdag in
April en aan personen, werkzaam
in het hotel-, café- en restaurant-
bedrijf, uitsluitend in het tijdvak
loopende van den Maandag voor-
afgaande aan den eersten Zater-
dag in October tot en met den
laatsten Zaterdag in April.

Artikel 25.
1. De uitkeering, bedoeld in artï-
kel 24, wordt verstrekt: -

a. wanneer een lid geheele dagen
werkloos is tengevolge van ontslag
uit zijn dienstbetrekking, of indien
een lid, zonder te zijn ontslagen,
wegens tijdelijke werkverminde-
ring door zijn werkgever voor
onbepaalden tijd wordt weggezon-
den, tenzij zijn werkloosheid in
het laatste geval binnen het tijd-
vak van een kalenderweek valt en
in totaal niet langer dan 5 dagen
duurt;

b. bij inkrimping van den norma-
len wekelij kschen werktijd en
daarmede gelijk te stellen gevallen,
evenwel uitsluitend aan leden,
werkzaam in met name aangewe-
zen beroepen.
Het verstrekken van uitkeering,
als onder b. bedoeld, wordt gere-
geld bij afzonderlijk reglement,
goed te keuren door het in art. l
bedoelde Departementshoofd.

2. De uitkeering bedraagt per
werkdag ten hoogste:

a. voor gehuwden, en kostwin-
nefs, alsmede voor weduwnaars,
die hun huishouding in stand
hebben gehouden met hun eigen
kinderen of met een inwonende
huishoudster, 70 % van het gemid-
delde dagelijksche inkomen, doch
ten hoogste ƒ5.— per dag;

b. voor de overige ongehuwden
60 % van het gemiddelde dagelijk-
sche inkomen, doch ten hoogste
ƒ 4.— per dag.

Met afwijking hiervan ontvangen
leden beneden den leeftijd van. 18
jaar nimmer een hoogere uitkee-
ring dan van ƒ 1.— per dag, terwijl
gehuwde vrouwen met. ongehuw-
den worden gelijkgesteld, tenzij zij
kostwinster zijn.
3. Het gemiddelde dagelijksche in-
kopen, in het vorige li£ bedoeld,

wordt verkregen 'door het totale
inkomen gedurende de 26 weken,
aan' het intreden der werkloosheid
onmiddellijk voorafgaande, te dee-
len door het aantal dagen, waarop
is gewerkt, met dien verstande,
dat dagen, waarop niet is gewerkt,
doch waarover het loon is. door-
betaald, als werkdagen worden
aangemerkt. Daarbij wordt het
weekinkomen berekend op de
wijze, in art. 19, lid 3, bepaald;
het aldaar sub d bepaalde vindt
evenwel geen toepassing.

4. Als kostwinner wordt beschouwd
hij, wiens normale inkomsten ten-
minste -f deel vormen van de to-„
tale inkomsten (daaronder begre-
pen uitkeeringen ingevolge-sociale
verzekeringen) van het gezin,
waartoe hij behoort.

5. Wanneer een lid een lagere bij-
drage heeft betaald dan in artikel
19 aangegeven, wordt het uitkee-
ringspercentage voor elke klasse,
dat hij te laag was ingedeeld, met
15 verminderd, zulks onvermin-
derd zijn verplichting om het te
weinig betaalde aan te zuiveren.

6. Aan een lid, woonachtig zijnde
in een gemeente, welke niet tot de
in het Koninklijk Besluit van 2
December 1916 (Staatsblad No. 522)-
vastgestelde susidieregeling is toe-
getreden, wordt de helft van de
in het tweede lid van dit artikel
bedoelde bedragen uitgekeerd.

7. De uitkeering wordt ook ver-
strekt over den Nieuwjaarsdag,
den 2en Paaschdag, den Hemel-
vaartsdag, den 2en Pinksterdag,
de beide Kerstdagen en de
Roomsen-Katholieke feestdagen,
die worden gevierd op 15 Augustus
en l November, indien deze dagen
voorkomen in , een periode van
werkloosheid en niet pp een Zon-
dag vallen.

8. Aan losse arbeiders wordt over
een kalenderweek slechts uitkee-
ring verstrekt, indien zij in deze
week:

a. tenminste 2 dagen werkloos
zijn;

b. minder hebben verdiend dan
een loonnorm, welke voor elke
gemeente, c.q. elk deel van een
gemeente, door het in artikel l
bedoelde Departementshoofd wordt
vastgesteld.

Alsdan wordt'over eiken werkloos-
heidsdag in die kalenderweek uit-
keering verstrekt.
Wordt door deze arbeiders in zoo-

genaamde taken gewerkt, dan zal
elke dag, waarop door hen is ge-
werkt, doch niet meer dan één
taak is verricht, als een halve
werkloosheidsdag worden gere-
kend.
In door den Leider van Het Neder-
landschè Arbeidsfront aan te wij-
zen gevallen kan voor havenar-
beiders in plaats van de kalender-
week de loonweek als basis voor.de
berekening der uitkeering dienen.
Voor de toepassing van dit lid
worden als losse arbeiders be-
schouwd arbeiders, voor Wie bij

' ontslag geen opzegtermijn of een
opzegtermijn van minder dan één
week geldt, met dien, verstande,
dat zeelieden en zeevisschers (IJs-
selmeervisschers daaronder begre-
pen) niet tot de losse arbeiders
worden gerekend.

9. Indien ingeval van werkloosheid
het loon wordt doorbetaald of ver-
goeding wordt gegeven, 'wordt
alleen dan uitkeering uit de kas
verstrekt, indien dat loon of die
vergoeding voor de in het tweede
lid van dit artikel sub a bedoelde
personen minder bedraagt dan 70%
en voor de aldaar sub b bedoelde
personen minder bedraagt dan 60%
van het gemiddelde dagelijksche
inkomen, met dien verstande, dat
het bedrag der uitkeering, ver-
meerderd met het loon of de ver-
goeding, het maximum-bedrag van
70%, resp. 60%, van het gemiddel-
de dagelijksche inkomen niet mag
overschrijden.

Artikel 26.

1. Geen uitkeering wordt verstrekt
dan tegen afgifte van een kwitan-
tie in tweevoud volgens een door
den Leider van Het Nederlandsche
Arbeidsfront voorgeschreven mo-
del. De' uitkeeringskwitanties wor*
den door den Leider van het Plaat-
selijk Kantoor, die de uitkeering
verstrekt,. bewaard.
2. Bij de periodieke verantwoording
aan den Leider van Het Neder-
landsche Arbeidsfront wordt van
elke kwitantie een exemplaar over-
gelegd. Uitkeeringen, waarvoor
geen kwitantie aanwezig is, mogen
niet ten laste van de kas komen.
3. Van de -verstrekte uitkeeringen
wordt ten name van de leden aan-
teekening gehouden door den Lei-
der van het Plaatselijk Kantoor.
Deze teekent voorts datum en be-
drag aan in het lidrn.aatschaps-
boekje var het W dat.uitkeering
geniet.
4. De Leider van Het Nederlandsche
Arbeidsfront doet de uitkeeringen



ten name van elk lid In een
afzonderlijk uitkeeringsregister
boeken.

Artikel 27.

1. Bij den aanvang der eerste werk-
loosheid in één boekjaar, wanneer
uitkeering daarop volgt, wordt
vastgesteld, hoelang de rechtheb-
bende werklooze lid der kas is. Het
aantal dagen' uitkeering per boek-
jaar bedraagt dan:

Artikel 28.

1. Indien een lid in een boekjaar
over het voor hem geldende maxi-
mum-aantal dagen uitkeering
heeft ontvangen, mag hem geen
verdere uitkeering worden ver-
strekt, voordat hij na den laatsten
uitkeeringsdag als arbeider in den
zin/ vaïi de artikelen 3, 4 en 5
werkzaam is geweest gedurende
tenminste 36 dagen, indien hij be-

aantal weken
lidmaatschap:

52 t/m 155
156 „ 259
260 „ 519
520 of meer *

aantal betaalde
bij dragen r

52 t/m 116 •
117 „ 168
169 „ 298
299 of meer

aantal dagen uitkeering:
, groep I groep II groep ÏIÏ

42
48
54
60

84
90
96

108

60
66
72
84

Het aldus vastgestelde aantal
dagen uitkeering kan in den loop
van het boekjaar niet worden ver-
hoogd.
Voor de toepassing van dit lid wordt
ten aanzien van de personen, m
artikel 24, lid 4, bedoeld, het boek-
jaar vervangen door het aldaar
voor hen genoemde uitkeerings-
tijdvak.

• 2. Wanneer een lid is overgegaan
naar een groep met een langeren
uitkeeringsduur, geldt die langere
uitkeeringsduur voor hem eerst,
nadat hij sedert den overgang
tenminste 52 weken bijdragen
heeft betaald.
3. De uitkeering wordt eerst ver-
strekt, nadat een lid, te rekenen
van den eersten dag der aanmel-
ding af, 6 dagen werkloos is ge-
weest. Deze dagen behoeven niet
aaneengesloten te zijn, mits zij
vallen binnen een tijdvak van vier
weken.
Voor losse arbeiders als bedoeld in
artikel 25, lid 8, mogen alleen die
dagen, waarover op grond van art.
25, lid 8, uitkeering zou mogen
worden verstrekt, als geheele of
halve wachtdagen worden gere-
kend.
4. Indien een lid 6 wachtdagen
heeft doorgemaakt, zijn daarna
geen nieuwe wachtdagen vereischt
bij herhaling der werkloosheid
binnen 13 weken na afloop der
vorige werkloosheidsperiode, mits
de reeds doorgemaakte wacht-
dagen vallen binnen"- het tijdvak
van 52 weken' aan de nieuwe
werkloosheidsperiode onmiddellijk
voorafgaande,
5. Met afwijking van het In de
leden 3 en 4 van dit artikel bepaal-
de wordt aan,een lid, dat in" één
werkloosheidsperiode 7 of meer
aaneengesloten dagen werkloos is,
van den eersten dag der werkloos-
heid af uitkeering verstrekt.

hoort tot een der groepen I en III,
in artikel 23 bedoeld en gedurende
tenminste 13 weken, indien hij be-
hoort tot groep II, in artikel 23 be-
doeld. Daarbij geldt het bepaalde
in het tweede lid van artikel 24.
Voor de toepassing van dit lid
wordt ten aanzien yvan de perso-
nen, in artikel 24, lid 4 bedoeld,
het boekjaar vervangen door het
aldaar voor hen genoemde uitkee-
ringstijdvak.

2. Indien de werkloosheid van'een
lid van het eene in het andere,
boekjaar voortduurt en dit lid in
het oude en het nieuwe boekjaar
in dezelfde werkloosheidsperiode
achtereen over evenveel dagen uit-
keering heeft genoten als het
maximum-aantal dagen uitkee-
ring in het oude boekjaar voor
hem bedroeg, mag hem geen ver-
dere uitkeering worden verstrekt,

.voordat hij na den laatsten uit-
keeringsdag als arbeider in den
zin van de artikelen 3, 4 en 5
werkzaam is 'geweest gedurende
tenminste 36 dagen, indien hij be-
hoort tot^groep III, .in artikel 23
bedoeld, en gedurende 'tenminste
13 weken, indien hij behoort
tot groep II, ui artikel 23 be-
doeld. Daarbij geldt het bepaal-
de in het tweede lid van artikel 24.
Een werkloosheidsperiode wordt In
dit geval geaqht te zijn onderbro-
ken, wanneer het betrokken lid
tenminste 3 aaneengesloten werk-
dagen heeft gewerkt. ,
Het bepaalde In dit lid,is niet van.
toepassing ten aanzien van de
personen, in artikel 24, lid 4, be-
doeld.
3. Jndien een lid in drie achter-
eenvolgende boekjaren telkens
over het voor hem geldende maxi-
mum-aantal dagen uitkeering heeft
ontvangen, m^g hem geen verdere
uitkéering worden verstikt, voor-

dat hij gedurende een daarop vol-
gend vol boekjaar lid der kas is ge-
weest, over deze tijdruimte de
verschuldigde bijdragen volledig
heeft betaald en na den datum,
waarop hij voor de derde maal
uitgetrokken geraakte, als arbei-
der in den zin van de artikelen 3,
4'en 5 werkzaam is geweest gedu-
rende tenminste 156 dagen, indien
hij behoort tot groep III, in arti-
kel 23 bedoeld, en gedurende ten
minste 26 weken, indien hij be-
hoort tot groep II, in artikel 23
bedoeld. Daarbij geldt het bepaalde
in het tweede lid van artikel 24.
4. Met afwijking van het In de
vorige alinea bepa'alde mag aan
een lid, als bedoeld in artikel 24,
lid 4, dat in drie achtereenvol-
gende uitkeeringstijdvakken als in
dat artikel voor hem genoemd over
het voor hem geldende maximum-
aantal 'dagen uitkeeriug heeft ont-
vangen, geen verdere uitkeeririg
worden verstrekt, voordat hij ge-
durende tenminste 52 weken na
afloop van het derde uitkeerings-
tijdvak lid der kas is geweest, over
deze tijdruimte de verschuldigde
bijdragen volledig heeft betaald en
na den datum, waarop hij voor de

1 derde maal uitgetrokken geraakte,
als arbeider in den zin van de
artikelen 3, 4 en 5 werkzaam is
geweest gedurende ten minste 78
dagen, indien hij land-, tuin- of
veenarbeider is, en gedurende ten
minste ,156 dagen, indien hij be-
hoort tot het hotel-, café- en res-

• taurantbedrijf. Daarbij geldt het
bepaalde in het tweede lid van
artikel 24.

'Artikel 29.
Geen uitkeering wordt verstrekt:
a. aan leden, die bij het intreden
hunner werkloosheid hun tot op
dat tijdstip verschuldigde bijdragen
niet overeenkomstig de reglemen-
taire bepalingen volledig hebben
betaald; . - %
b. aan leden, wier werkloosheid
het gevolg is van werkstaking of
van uitsluiting;
c. aan leden, die door ziekte, on-
.geval, ouderdom of invaliditeit on-
geschikt zijn tot werken;
d. aan leden, die zonder gegronde
redenen hun werk hebben verlaten,
of die werkloos zijn geworden ten-
gevolge van eigen schuld;
e. aan leden, die in het buitenland
verblijf houden of die zich in mili-
tairen dienst of arbeidsdienst be-
vinden
f. aan leden, die rechtens van hun
vrijheid zijn beroofd;
g. aan leden, wier .werkloosheid
het gevolg is van onwil om te wer-
ken of werk te zoeken; ,



h, aan leden, die niet de inlichtin-
gen verstrekken, welke voor een
juiste beoordeeling van het recht
op uitkeering noodig zijn, hetzij
aan den Leider van Het Neder-
landsche Arbeidsfront, den 'Leider
van een Plaatselijk Kantoor dan
wel een commissie of personen,
daartoe door den Leider van Het
Nederlandsche Arbeidsfront ge-
machtigd, hetzij aan door Rijk en
Gemeenten met. het toezicht be-
laste personen of commissies;
i. aan leden, die nalaten te vol-
doen a~an de verplichting, zich bij
werkloosheid dadelijk als werkzoe-
kende bij het' orgaan der openbare
arbeidsbemiddeling te doen in-
schrijven of die nalaten er voor te
zorgen, dat zij daarbij ingeschre-
ven blijven;
k. aan leden, die nalaten te vol-
doen aan een oproeping tot aan-
bieding van werk, uitgaande van
het In dit artikel sub i. bedoelde
orgaan der arbeidsbemiddeling;
1. aan leden, die bij het verzoek
om uitkeering dan wel tijdens het
genieten van uitkeering aan den
Leider yan Het Nederlandsche Ar-
beidsfront niet onverwijld mede-
deelen, dat hun door het orgaan
der arbeidsbemiddeling arbeid is
aangeboden;
m. aan leden, die nalatig zijn pas-
senden arbeid te aanvaarden;
n. aan leden, die handelingen ple-
gen, welke in strijd zijn met de in
dit reglement vervatte bepalingen
of niet de belangen der kas;
0. aan leden, die anders dan iri
loondienst werkloos zijn geworden;
p. , aan, leden, die tijde§s hun werk-
loosheid op grond in eigen gebruik
voor eigen rekening werkzaam zijn,
indien dit een beletsel zou vormen
om als arbeider in den zin van de
artikelen 3, 4 en 5 werkzaam te
zijn;
q. aan leden, die weigeren deel te
nemen 'aan cursussen, ingesteld
voor opleiding, scholing, herscho-
ling e.d., oft die, hoewel aan-zulke
cursussen deelnemende, niet' ge-
noegzaam medewerken aan het
bereiken van een gunstig resul-
taat.

Artikel 30.
1. Een lid, dat ten onrechte uit-
keering heeft genoten, zal het ge- .
noten bedrag, zoodra de Leider van
Het Nederlandsche Arbeidsfront dit
vordert, moeten terugbetalen.
Indien hij niet binnen den daarbij
gestelden termijn aan deze vorde-
ring voldoet, wordt hij als lid der
kas geroyeerd. •
2. Heeft het betrokken lid de on-
rechtmatige uitkeerhig verkregen
ten gevolge van opzettelijk/1 onjuiste

opgave, of doordat hij opzettelijk
iets heeft verzwegen, dat voor een
juiste beoordeeling van het recht

• op uitkeering van belang had kun-
nen zijn, dan zal onverwijld roye-
ment volgen.
§ 6. Van het toezicht en de ver-

antwoording.
Artikel 31.

1. Door de afdeeling Controle Geld-
zaken van Het Nederlandsche Ar-
beidsfront zullen de boeken • en
overige bescheiden van de Leiders
der Plaatselijke Kantoren, voor
zoover deze de werkloosheidsverze-
kering betreffen, worden nagezien;
deze controle heeft tenminste één-
maal per drie maanden plaats.
2. De Leiders van de Plaatselijke
Kantoren en hun 'medewerkers
verleenen aan. bovengenoemde af- ,
deeling alle gewenschte hulp.

Artikel 32.
De in artikel 31 bedoelde con-
tröle-afdeeling brengt eens per
3 maanden aan den Leider van
Het Nederlandsche Arbeidsfront
op daartoe te verstrekken formu-
lieren verslag uit.

Artikel 33.
1. Door de afdeeling Controle Geld-
zaken, bedoeld in artikel 31, zal
tenminste eens per 3 maanden
een controle op de hoofdboek-
houding der kas worden uitge-
oefend.
2. Het resultaat van deze controle
wordt aan den - Leider van
Het Nederlandsche Arbeidsfront
schriftelijk medegedeeld.

Artikel 34 '«
De afdeeling Controle Geldzaken
brengt telkenmale een beknopt
verslag van de in het vorige arti-
kel bedoelde console uit in het
orgaan van Het Nederlandsche
Ar_beidsfront.

Artikel 35,
1. Eenmaal per boekjaar wordt
door den Leider van Het Neder-
landsche Arbeidsfront over het
verstreken boekjaar in het open-
baar volledig verslag uitgebracht
nopens den algemeenen toestand
van, de kas en de verrichtingen
haar .betreffende
2. Aangaande de safnenstelling
van dit jaarverslag wordt desver-
eischt vooraf met het Departe-
ment, waaronder de werkloos-
heidsverzekering ressorteert, over-
leg gepleegd.

§ 7. Van de administratie der
werkloosheid.

v Artikel 30.
1. Werklooze leden moeten van
hun werkloosheid persoonlijk aan-

gifte doen op door den Leider van
Het Nederlandsche Arbeidsfront
te bepalen tijdstippen.
2. De werklooze leden zijn ver-
plicht dagelijks hun naam te
plaatsen op een door of vanwege
den Leider van het Plaatselijk
Kantoor gewaarmerkte aanmel-
dingslij st in tweevoud.'
3. Bij het teekenen der lijst wordt
toezicht gehouden door een door
den Leider van het Plaatselijk
Kantoor aan te wijzen persoon,
die gehouden is de lijst in onge-
.schonden staat in te leveren bij
den Leider van het Plaatselijk
Kantoor op den tijd en op de wijze
als door dezen is bepaald.
4. Losse arbefders als bedoeld in
artikel 25, lid 8, zijn verplicht zich
dagelijks ten minste tweemaal

1 aan te melden. Wordt door hen in
zoogenaamde taken gewerkt, dan
moeten zij zich op een dag, waar-
op zij hebben gewerkt, doch niet
mees dan één taak hebben ver-
richt, ten minste éénmaal aan-
melden.
5. De in het 2e lid van dit artikel
genoemde aanmeldingslij sten wor-
den door den Leider Van het
Plaatselijk Kantoor bewaard. '^
6. Een exemplaar van elke aan-
meldingslijst moet aan den Leider
van Het Nederlandsche Arbeids-
front 'elke week overgelegd wor-
den met het oog op de beoordee-
ling van de rechtmatigheid der
uitkeeringen.

Artikel 37.
1. De eerste aanmelding, bedoeld
bij art. 36, zal gelden als aanvang
der werkloosheid.
2. Bij de eerste aanmelding wordt
aan het werklooze lid een controle-
kaart, als contra-bewijs voor zijn
aanmelding, uitgereikt. Deze kaart
moet door of namens den Leider
van het Plaatselijk Kantoor dage-
lijks, na het teekenen der aanmel-
dingslijst, afgestempeld worden.
3. Elke dag, waarop een lid zich
niet op den voorgeschreven tijd en
de voorgeschreven wijze werkloos
heeft gemeld, geldt niet als een
werkloosheidsdag.

- Artikel 38.
1. Zoodra een lid zich voor de
eerste maal als werkloos heeft ge-
meld, zendt de Leider van het
Plaatselijk Kantoor een kennisge-
ving aan den Leider van Het Ne-
derlandsche Arbeidsfront op de
wijze als door dezen is bepaald.-
2. De Leider van het Plaatselijk
Kantoor is verplicht een onderzoek
in te stellen naar de oorzaken der

, werkloosheid. Hij brengt van ^jjn



bevindingen onverwijld verslag uit
aan den Leider van het Nederland-
sche Arbeidsfront.
3 Indien de Leider van het Neder-
landsche Arbeidsfront termen voor
Uitkeering aanwezig acht, zendt hij
aan den Leider van het Plaatselijk
Kantoor een voorloopige toestem-
rning tot het verstrekken van uit-
keering.

•
Artikel 39. '

Een lid, dat ophoudt werkloos te
zijn, is verplicht daarvan dadelijk
keryiis te geven aan, den Leider
van het Blaatselijk Kantoor en de
contrölekaart, bedoeld, in het tweede
lid van art. 37, bij dien Leider in
te leveren.

Artikel 40.
1. Indien een als werkloos inge-
schreven lid in gebreke blijft zich
aan te melden, zal de Leider van
het Plaatselijk Kantoor dat lid den-
zelfden dag schriftelijk herinneren
aan de bepalingen, vervat in het
Ie en 2e lid van art. 36.
2. Verschijnt het lid da-ags daarna
niet of zendt hij geen aannemelijk
antwoord, dan wordt aangenomen,
dat hij den arbeid heeft hervat np
den eersten dag, waarop hij >zich
niet aanmeldde.

§ 8. Van de aanmelding als werk-
zoekende en de aanvaarding van

passend werk.

Artikel 41.
l Werklooze leden zijn verplicht
zich bij het intreden hunner werk-
loosheid dadelijk als werkzoekende
te doen inschrijven bij het orgaan
der openbare arbeidsbemiddeling.
2.s Zij zijn voorts verplicht zorg te
dragen, dat zij, zoolang hun werk-
loosheid duurt, op de voorgeschre'-
ven wijze aldaar ingeschreven blij-
ven.
3. -Werklooze leden zijn verplicht
den hun door voornoemd orgaan
aangeboden arbeid, die passend is.
te aanvaarden. Bij .weigering geven
zij hiervan onmiddellijk kennis
aan den Leider van Het Neder-
landsche Arbeidsfront.

S 9. Van de wijziging van het
reglement.

Artikel 42.
1. Wijzigingen in dit reglement
kunnen slechts worden aange-
bracht .bij besluit van den Leider
van Het Nederlandsche Arbeids-
front.
2. De besluiten 'tot reglements-
wijziging treden niet in werking,

voordat daarop de goedkeuring is
verkregen van het in art. l bedoel-
de, Departementshoofd.

§ 10. Van de ontbinding der kas.

Artikel 43.
1. De Leider van Het Nederland-
sche Arbeidsfront kan besluiten tot •
ontbinding der kas of tot schor-,
sing van haar werkzaamheid.
2. Een zoodanig besluit behoeft,
voordat het in werking treedt, de
goedkeuring van het in artikel l
bedoelde Departementshoofd.

l 11. Van de statistiek.

Artikel 44.
1. De Leider van Het Nederland-
sche Arbeidsfront zorgt, dat de
Leiders van de Plaatselijke Kanto-
ren, op voor alle leden der kas ge-
lijke wijze, zoodanige gegevens be-
treffende die leden verzamelen en
registreeren als voor het verkrijgen
van goede statistieken,' de werk-
loosheid betreffende, noodig blij-
ken.
2. De Leider van het Nederland-
sche Arbeidsfront doet de !n het
vorige lid genoentüe gegevens tot
statistieken verwerken en pleegt

'zooveel mogelijk dienaangaande
overleg met . het Departement,
waaronder de werkloosheidsver-
verzekering ressorteert.

§ 12. Slotbepalingen.

Artikel 45.
1. De Leider van Het Nederlandsche
Arbeidsfront draagt zorg, dat,
zoodra tusschen Het Nederland-
sche Arbeidsfront' en een organi-
satie in het buitenland een over-
eenkomst is getroffen, die bepalin-
gen bevat, welke betrekking heb-
ben op de verzekering tegen werk-
loosheid, die overeenkomst zoo
spoedig mogelijk aan het Depar-
tement, waaronder de werkloos-
heidsverzekering ressorteert, ter
goedkeuring wordt voorgelegd.
2. Deze verplichting geldt ook ten
aanzien van wijzigingen in ge-
noemde overeenkomst.

Artikel 46.
In alle gevallen, waarin dit regle-
ment niet voorziet, beslist de
Leider van Het Nederlandsche Ar-
beidsfront, zoo noodig in overleg
met de Leiders der betrokken
Plaatselijke Kantoren.

Artikel 47.
Ingeval van strijd tusschen dit
reglement eenerzijds en eenige
bepaling van de overige reglemen-

ten en voorschriften van Het
Nederlandsche Arbeidsfront an-
derzijds moet eerstbedoeld regle-
ment worden toegepast.

Artikel 48

Geen lid zal ooit terzake van zijn
uit dit reglement voortvloeiende
aanspraken Het Nederlandsche
Arbeidsfront in rechten kunnen
betrekken.

Artikel 49.
Dit reglement treedt in werking
met ingang van den dag, waarop
het subsidie van Rijk en Ge-
meenten, ingevolge het Werkloos-
heidsbesluit 1917 verleend, een
aanvang neemW

§ 13. Overgangsbepalingen.

Artikel 50.
1. Voor personen, die tot het
oogenblik hunner toetreding ' tot
de kas lid waren van de werk-
loozenkas eener door Rijk en Ge-
meenten gesubsidieerde vereeni-
ging en die ten opzichte van deze
laatste kas aan hun geldelijke
verplichtingen hebben voldaan,
komt het aantal weken lidmaat-
schap, het aantal weken bijdrage-
betaling en het aantal dagen
(weken) werken tijdens het lid-
maatschap, van laatstbedoelde
kas in mindering op het aantal
weken lidmaatschap, het aantal
weken bijdragebetaling en het
aantal -dagen (weken) werken, ver-
eischt volgens het bepaalde in
artikel 24, lid l

2. Is aan een lid, als in <^e
eerste alinea bedoeld,, in het
tijdvak gelegen tusschen 28 De-
cember 1941 en den datum, waar-
op dit reglement in werking
treedt, reeds uitkeering bij werk-
loosheid verstrekt, dan komt het
aantal dagen, waarover dat lid
uitkeering heeft genoten, in min-
dering* van het aantal dagen, dat
als maximum in artikel 27 is be-
paald. Dit geldt evenwel niet ten
aanzien van de leden, bedoeld in
artikel 24, lid 4.

3. Bij het vaststellen van den uit-
keeringsduur, op de wijze, in
artikel 27 bepaald, . wordt ten
aanzien van de leden, in dé
eerste alinea bedoeld, over het
tijdvak, gelegen vóór den datum
van inwerkingtreden van dit
reglement, het aantal betaalde
bijdragen geacht gelijk te zijn aan
het aantal weken lidmaatschap.




