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Het scheppen van

Arbeidsmogelijkheden
De plannen van de D. U. W.
Een beschouwing over den ontwrichten toestand, waarin ons land tengevolge
van de oorlogsomstandigheden verkeert
en die zoowel nu als in de naaste toekomst een stempel op allerlei verhoudingen zal blijven drukken, mag vrijwel overbodig worden genoemd.
In allerlei toonaarden is hierover reeds
gesproken en geschreven en wij ondervinden allen den invloed van deze ontwrichting aan den lijve.
Ons industrieel apparaat is kapot; vele
vernielingen van en aan fabrieken, roof
en plundering, beschadiging van machinpriePn gebrek -^an grondstoffen, het benarde kolenprobleem, onvoldoende gasen electriciteitsvoorziening oefenen een
verlammenden invloed uit op de productiemogelijkheden.
Dit alles mag als bekend worden verondersteld.
Doch het is niet in de eerste plaats op
dit verschijnsel, dat wij de aandacht willen vestigen.
Veeleer willen wij dezen keer één der
belangrijke gevolgen van dezen toestand
onder den loupe nemen, namelijk die,
welke zoo onmiskenbaar het terrein bestrijkt van de arbeidsverhoudingen.
Door de bovengeschetste omstandigheden zijn er heel wat ondernemingen,
die niet kunnen draaien en bijgevolg is
er dus ook voor het personeel dier bedrijven geen of onvoldoende werk.
Dit heeft er toe geleid, dat reeds in October
in overleg tusschen werkgevers en arbeidersorganisaties een wachtgeldregeling tot
stand is gekomen, die — dit geldt vooral
de grootere ondernemingen — den werknemers het genot geeft van aan het .bedrijf verbonden te blijven, ook al wordt
thans geen werk verricht, terwijl als
maximumuitkeering 80 % van het verdiende loon of salaris wordt genoten.
Ongetwijfeld is dit een belangrijke sociale maatregel, die zeker door de werknemers zal worden gewaardeerd.
Toch zijn hiermede de bestaande moeilijkheden niet opgelost.
Een wachtgeldregeling is mooi. Te weten dat men, ook terwijl men niet werkt,
toch met het bedrijf verbonden blijft, is
prachtig.
Doch is hiermede wel de noodige bijdrage geleverd aan den zoo noodzakelijken wederopbouw van ons zoo zwaar
geteisterd vaderland?

Beslist niet.
Het feit, dat zoo velen nutteloos rondloopen, ook al genieten zij wachtgeld, dat
zoo vele anderen geen enkele bezigheid
hebben en maar rustig moeten afwachten
tot de omstandigheden ook voor hen eens
zullen verbeteren, is niet te tolereeren in
omstandigheden als die, waarin ons geheele volksbestaan verkeert.
Er is zoo veel vernield en verwoest;
zoo veel beschadigd; denken we alleen
maar aan het ontstellend woningtekort.
De schaarschte aan materialen speelt hier
echter een doorslaggevende rol, zoodat
veel van hetgeen noodig -zou dienen te
gebeuren tot lateren datum moet worden
verschoven.
Van den anderen kant is het een niet
te onderschatten gevaar, wanneer zoovelen langeren of korteren tijd in lediggang
moeten doorbrengen.
De arbeid, die ons als plicht is opgelegd, strekt ons ook ten zegen.
Wij voelen ons het meest op ons gemak, wanneer wij onzen dagelijkschen
arbeid kannen verrichten. Dat geeft orde
en regelmaat aan ons leven en het geeft
ons de voldoening, iets te hebben bijgedragen tot het algemeen welzijn.
En zeker — wij herhalen het — in een
tijd als dien, welken wij thans beleven,
nu ons land in nood is.
Ook de Overheid heeft zich met het
arbeidsprobleem beziggehouden en het
vormt nog steeds een onderdeel van haar
dagelijksche zorgen.
Vooral een stad als Eindhoven, met
haar sterk industriëelen inslag, ondervindt
thans door de sterke rantsoeneering van
electriciteit, het meer dan matige kolenrantsoen en he,t gebrek aan grondstoffen
den invloed van de moeilijke omstandig-'
heden.
Eindhoven zit met duizenden werknemers, die thans niet op normale wijze
kunnen werken.
Tot l Januari 1945 werden door bemiddeling van het Gewestelijk Arbeidsbureau
weliswaar 7894 personen geplaatst, doch
als het bedrijfsleven — in verband met
de bestaande moeilijkheden — geen mogelijkheden meer ziet, dan moet de Overheid in het algemeen belang ingrijpen.
Men heeft toen overwogen, op welke
wijze een tewerkstelling op eenigszins uitgebreide schaal zou kunnen geschieden en
men kwam toen in eersten aanleg tot het
z.g. buitenwerk.
Van overheidswege is opgericht de

D.U.W. (Dienst tot Uitvoering van
Werken), welke zich ten doel stelt, de
volgende werken uit te voeren of daarvoor plannen op te maken: ontginning
van woeste gronden tot bouw- en weiland en bosch, verbetering van cultuurgrond en bosschen, aanleg van vloeivelden, verbetering van ontwatering, inpolderingen enz.
Hier heeft men niet te doen met een of
anderen vorm van werkverschaffing, doch
hier wordt noodzakelijke arbeid verricht,
Welker belooning geheel is aangepast aan
de loonen in het vrije bedrijf. Als basis
hiervoor heeft men genomen de loonen
volgens de collectieve
arbeidsovereenkomst in de water-, spoor- en wegenbouw, verhoogd met 25 pCt.
Voor deze werken wil men nu arbeiders nemen, die in het fabriekmatig bedrijf werkzaam zijn. Terecht zal bij velen
de vraag rijzen, of deze grondarbeid voor
hen wel als passend kan worden beschouwd.
De D.U.W. heeft de nadrukkelijke instructie qegeven •— de Nederlandsche
Heidemaatschappij is met de technische
uitvoering der werken belast — dat het
sociale element in de tewerkstelling en
arbeidsvoorwaarden in elk opzicht tot zijn
recht moet komen.
Vertrouwenslieden op het werk alsmede een contactcommissie uit de vakbeweging zullen worden benoemd om
controle uit te oefenen op den gang van
zaken. Intusschen is de commissie uit de
vakbeweging tot stand gekomen. Daarin
hebben zitting: voor het N.V.V. C. Z,
de Vries te Eindhoven; voor R.K.W.V.
Chr. de Gier te 's-Hertogenbosch; voor
C.N.V. M. Ruppert te Eindhoven.
Van alle kanten is medewerking verleend, om het benoodigde materiaal:
schoppen, werkpakken, klompen, bij elkaar te krijgen; voor aanvullend voedsel
tijdens het werk wordt gezorgd.
Toeslag voedsel voor zwaren arbeid is
aangevraagd en naar men ons verzekerde
is de kans, dat deze toeslag zal worden
toegewezen, zeer groot.
Wachtgelders, die bij de werken van
den D.U.W. tewerk worden gesteld, ontvangen, voor zoover het door hen verdiende loon blijft beneden het gemiddelde
loon dat in de fabriek of onderneming
werd verdiend, een wachtgeld ten bedrage
van het verschil tusschen beide loonen,
In verband hiermede zijn voor de verschillende loonklassen gefixeerde loonen
vastgesteld, hetgeen o.a. voor Eindhoven,
waarvoor een uurloon geldt van 56 cent
per uur, f 24.— per week. bedraagt.
Verdiende iemand in het vrije bedrijf
een loon van f 30.— per week en ontvangt hij bij den D.U.W. f 24.^ per
Vervolg op pagina 2 onderaan

Vakorganisatie noodzaak.
De omvang van het werk, dat door de
vakorganisaties moet worden verzet,
neemt hand over hand toe. Dat staat als
een paal boven water. Talrijk zijn nu
reeds de problemen, die met medewerking
van de vertegenwoordigers der vakbeweging worden onderzocht en opgelost.
Daarbij zijn vele belangrijke zaken, die
ook betrekking hebben op de arbeiders
in het nog bezette deel van ons land en
op die Nederlanders, die nu nog in
Duitschland slavenwerk verrichten moeten. Dat de vakbeweging thans reeda
voor hen bergen werk verzet, is een genoegdoening op zich zelf en moet hen,
die tot nog toe aan den kant bleven, wel
ernstig tot nadenken stemmen.
NVanneer we dit alles overzien, gaan
onze gedachten terug naar den tijd, waarin de eerste sporen van de vakbeweging
in ons land zichtbaar werden. Dat was in
den tijd van de sloopende huisindustrie,
den kinderarbeid, den vrouwenarbeid, de
overmatig lange arbeidstijden en van de
zeer lage loonen, waarvan de menschen
bijkans niet leven konden.
Deze ellendige toestanden brachten de
menschen er toe, hun vereenigingen, die
zich slechts bepalen dorsten tot ,het doen
van onderdanige verzoeken aan H?
patroons, uit te bouwen tot krachtige organisaties, die in onderlinge saraenwer".--rarhtig konden opkomen voor een
aardiger bestaan, ook voor den
arbeii
Langzamerhand werden resultaten bereikt: d" kinderarbeid werd ver'
werd beperk'
:.mgen: He •
. 'inüerd, tot tensloti'.
- eek werd vastgesteld; de
!
loonP!
'jker. Kortom —
:;vloed van de georganiseerde werknemers kwamen al die maatregelen en bepalingen tot stand, welke
het levenspeil der arbeidende bevolking
op een hooger plan brachten.
De zucht om zich meer te ontwikkelen
brak baan en werd mede door de vakbeweging gestimuleerd. De wil, zich door
vakonderwijs te bekwamen in de uitoefening van het beroep, "werd door de vakbeweging bevorderd. De noodzaak, den
arbeider te beschermen, als hij door ziekte, ongeluk of ouderdom niet tot werken
in staat zou zijn, werd ingezien; de vak-

Vervolg van pagina l
week, dan krijgt hij een toeslag van f 6.-.
Komt hij bij den D.U.W. tot f 27,50,
dan krijgt hij met den toeslag f 33.50 per
week.
Bovendien is bepaald, dat gedurende de
eerste 6 weken z.g. trainingstoeslagen
zullen worden gegeven, variëerende van
15 tot 4 cent per uur.
Alles bij elkaar vindt men hier een be->
langrijke poging om den ontwrichten toestand op het terrein van den arbeid weer
in normaler banen te leiden.
Moeilijkheden zullen zijn te overwinnen, doch, nu de vakorganisaties mede
zijn ingeschakeld, zal een behoorlijke op'
lossing van zich eventueel voordoende
moeilijkheden stellig verzekerd zijn.
Waarom wij de D.U.W. en zijn werkobjecten in de daadwerkelijke belangstelling der arbeiders aanbevelen.

beweging gaf ook aan dit verlangen vorm
en ijverde voor de verwezenlijking daarvan.
Inderdaad, sinds de periode, dat de
arbeiders nog slechts over weinige en
uiterst zwakke organisaties beschikten,
mogen de resultaten van de voortdurende
activiteit op velerlei gebied door hun
steeds groeiende en daardoor aan invloed
winnende organisaties met recht gezien
worden. De taak, die de vakbeweging te
vervullen heeft, nam in omvang toe en
haar verantwoordelijkheid is daarmede in
overeenstemming.
We denken aan de zeer vele collectieve arbeidsovereenkomsten, die werden afgesloten en vinden hierin de erkenning
van de vakbeweging ten opzichte van de
vaststelling
der
arbeidsvoorwaarden.
Verder zien we de vakbeweging vertegenwoordigd in den Hoogen Raad van
Arbeid, de organen voor de uitvoering
der Sociale Verzekering, zooals de Raad
van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank, Raden van Arbeid, Raden van Beroep, het bestuur der Federatie van Bedrijfsvereenigingen inzake de Ziektewet,
het College van Toezicht ingevolge de
Ziektewet, de Bedrijfsverenigingen en
ïezondheidi
s ad, den Postraad, cade arbeid v.
.vaar' de Commissie van
1
:
bijstand voor de A
idcling en
in nog tal van and
ïngen en
comir."
-ie vakbeweging verZoo vjroeide de hechte positie van de
-.•weging en werd ze
'lat, door de arjedragen. de be••'•:. te beh?!'van hen, die met werkt-,
in het

onderhoud van hen en de hunnen moesten voorzien.
Bij het uitbreken van den oorlog was
deze geweldige opgave nog niet volbracht. De vakbeweging werd gedwongen, haar werk tijdelijk te onderbreken.
Wij wisten allen, dat al dit prachtige
werk zou, ja moest worden hervat zoodra dit weer mogelijk zou zijn. De bevrijding kwam. Helaas, nog maar voor
een deel van ons vaderland. Maar daar,
waar het kon, richtte de vakbeweging
zich weer op, toog onmiddellijk aan het
werk met nieuw élan, en volgde daarbij
de tijdens de bezetting uitgestippelde nieuwe wegen en doeltreffender methoden.
Immers, nog hooger liggen thans de
cischen, waaraan de vakbeweging nu direct en straks vooral, zal moeten voldoen
De reeds gepubliceerde sociaal-economische nota is hiervan reeds het eerste bewijs.
De leiding van de vakbeweging is zich
daarvan volkomen bewust, want zij zelf
werkt ijverig aan de nieuwe richtlijnen
voor een rechtvaardige toekomst. Weer
zal zij zich tot taak stellen, vorm en gestalte te geven aan de redelijke verlangens van hen, die zich n
den weer zulL-,
:i, om hun ar1
i'achten in dienst vau on:-c volksenschap te stel i •
Daarom is hier. in bet b
on
: zich ttt-.-r vrij
kan, hechte vak-cu\,
bod. Het verlo"
taten der TMr-,:
moet vooi
. zijn,
om met vv;onze persoonlijke belangen alleen,
om der wille van ons ailcn, van het geheele Nederlandsche volk.

Samenwerkende
Fabrieksarbeidersbonden
Voor de eerste maal wenden wij ons
dan als Unie van samenwerkende Fabrieksarbeidersbonden door middel van
de door ons gezamenlijk uitgegeven courant tot de Fabrieksarbeiders van Eindhoven. Deze Unie, uit rustig overleg geboren, als symbool van den vasten wil
tot gezamenlijke behartiging van de belangen der Eindhovensche Fabrieksarbeiders, is zich volledig bewust van de
groote taak, welke in de toekomst en ook
nu reeds voor haar is weggelegd. Immers, een, met als doel de behartiging
van de Sociaal-Economische
belangen
van duizenden fabrieksarbeiders, is reeds
nu en zal nog meer in de toekomst de
taak zijn welke haar wacht. Deze taak
zal niet gemakkelijk zijn. Het normale
leven is als gevolg van de vernielzucht
van den verdreven bezetter volkomen
verstoord. Duizenden arbeiders staan
momenteel op wachtgeld en voor velen
zal het geruimen tijd duren, eer zij weer
in het normale productieproces zullen
kunnen worden opgenomen. Een groot
deel van deze arbeiders zal tijdelijk wor-

den ondergebracht in werken, welke voor
hen volkomen vreemd zijn, wat vele
moeilijkheden met zich kan en zal meebrengen.
Daarnaast zijn er de algemeene problemen, welke zeker ook de fabrieksarbeiders niet onberoerd laten. De prijzen
van de noodzakelijke levensmiddelen en
— wanneer deze eenmaal te verkrijgen
zullen zijn — die van kleeding, dekking
en schoeisel zijn dermate gestegen, dat
het reeds nu, nu de laatstgenoemde artikelen nog niet aanwezig zijn voor velen
een probleem is geworden, hoe zij op
hun bonnen toegekende rantsoenen zullen
kunnen bemachtigen. Al deze dingen zullen zeker niet door de arbeiders individueel kunnen worden opgelost Hiervoor
zal noodig zijn, dat evenals voor 194Q, de
arbeiders zich organiseeren.
Wij weten, dat wij mogen zeggen, daf
het meerendeel der arbeiders van deze
waarheid overtuigd is. Wij weten echter
ook, dat er verschil van meening bestaat
over de vraag, op welke wijze deze vereeniging van de arbeiders, dus ook van

f

de fabrieksarbeiders, tot stand zal moeten komen. Er is een streven naar meer
eenheid dan vóór 1940. Wij meenen te
mogen zeggen: een gelukkig verschijnsel,
omdat nu éénmaal in éénheid kracht ligt.
Daarvan waren ook de verantwoordelijke
leiders, die het voor de organisaties bestemde Plan van Samenwerking samenstelden, zich volkomen bewust.
Dit plan n.l. biedt met eerbiediging van
elks principiëele overtuiging, een goede
bass tot zegenrijk werk voor de arbeiders in het algemeen. Daarom zeggen wij
tot de fabrieksarbeiders van Eindhoven:
sluit U aan bij die organisatie, welke voor
U in aanmerking komt. Het heeft immers
geen enkelen zin aan den kant te blijven
staan en U te bepalen tot het uitoefenen van
critiek. Alleen door U aan te melden en
daadwerkelijk mee te bouwen kunt U invloed uitoefenen op den gang van zaken
en kunt U mede bepalen hoe de organisaties er straks zullen uitzien.
Het bovenbedoelde Plan van Samenwerking gaat U te ver of niet ver genoeg? Des te meer reden, om U thans bij
de bestaande organisatie aan te sluiten,
omdat gii hiermede bereikt, dat ook gij
straks invloed zult kunnen uitoefenen. Het
is toch zóó, dat datgene, wat thans geschiedt, uitsluitend moet worden gezien
als tijdelijk en dat straks, als ons geheele
land zal zijn bevrijd, op organisatorische
wijze zal worden uitgemaakt wat komen
zal. Hiervoor is echter noodig dat ook
onze
in hei th-=
•-:n meespreken,
Daarom is er geen enkele reden tot afwachten. De belangen der arbeiders moeten ;
idt-n gediend. Ook
gij h,
, al is het
dan
ook slechts door U aan te melden L1
ifl Fabrieksarbeiders,
>-n:

meld
]ij er
i-d moogt zijn.
• -n kunnen worden gediend
,hap kun l
vraag, hoe de vako ;
van de arbeiders er straks sullen
uitzien.
Begrijpt Uw taak en meldt U aan.
De Samenwerkende Unie
van Fabrieksarbeiders.

Regeling voor den

Dienst tot Uitvoering van Werken
Wij geven hieronder de voornaamste
bepalingen uit de ,,Regeling van de loonen en de verdere arbeidsvoorwaarden
bij door den ,,Dienst tot Uitvoering van
Werken" aangewezen en vanwege den
Dienst gesubsidieerde objecten.
Hierbij wordt opgemerkt dat deze regeling in de Contact-Commissie nog
nader behandeld wordt, zodat wijzigingen mogelijk blijven.
ARTIKEL 2.
WERKNEMER.
Onder de bepaling van deze regeling
vallen alle werknemers, die bij door den
Dienst aangewezen en vanwege dezen
Dienst gesubsidieerde werken werkzaam
zijn, met uitzondering van het toezichthoudend personeel. Als werknemer kan
worden aangenomen hij, die den leeftijd
van 18 jaar heeft bereikt en dien van 65
jaar niet heeft overschreden.
ARTIKEL 3.
AARD

DER

WERKZAAMHEDEN.

De Dienst stelt zich ten doel de vol'. en, te si'
i en plannen op te maken, waardoor
dezi: tot uitvoering kunnen komen:
Ontginning vai
i'ind en bosch: verbetering
hen, aanleg van
vloeivelden, verbetering van ont
ring, drnineercn van gronden, i,ir,olderin•gen, uitvoering van ruilverkavelingen,
aanleg en verbetering van wegen, verzwaren van dijken; opruimen van puin en
stellingen, hut aanleggen van bouw- en
industrieterreinen, enz., alsmede alle werken, welke ten doel hebben de productiviteit van den bodem blijvend te verhoogen.

ARTIKEL 4.
ARBEIDSOVEREENKOMST.
De bepalingen van de Landelijke Collectieve Arbeidsovereenkomsten voor de
Water-, Spoor- en \Vegenbouw 1940-—
1941 zijn van toepassing op de werken,
welke door of namens den Dienst tot Uitvoering van Werken worden gesubsidieerd en/of uitgevoerd, voor zoover hiervan in het onderstaande niet wordt afgeweken.
Voor de toepassing van deze bepalingen wordt de werknemer geacht in loondienst te zijn bij het lichaam, dat het
werk uitvoert.
ARTIKEL 5.
LOONEN.
Voor de door „den Dienst tot Uitvoering van Werken" uit te voeren werken
vindt toepassing de door den Rijksbemiddelaar goedgekeurde Collectieve Arbeidsovereenkomst, waarin is begrepen de op
l Januari 1940 toegekende duurtetoeslag.
Ingevolge deze overeenkc
Joonen vo'
daarmede
gelijk te stellen arbeiders als volgt:
Klasse A uurloon 56 cent in Breda, Eindhoven, s'Hertogenbosch, Tilburg en Vught.
De werken worden uitgevoerd in acM.sis van 40 cent. Op de
U;onPn vorder» in de afzonderlijke gemeenteklassen toeslagen gegeven:
waarvoor bijzondere vakkennis wordt
~rht, waaronder wordt verstaan: af:n, taludm;:
ii en daarni'jde
'
•• •
boven het voor hen vastgestelde uurloon
r>F het gemiddelde loon van d?, ploeg,
waarin zij werken worden betaald.
Voor jeugdige •werknemers blijft, •wanneer zij dezen arbeid verrichten in uurloon, de jeugdaftrek, genoemd onder art.
6, van toepassing.
ARTIKEL 6.

Kansen gemist?
Het woord trof ons onlangs in een bespreking over de sociale positie der arbeiders in Eindhoven, n.l. die van het
Phillpsbedrijf. (Er sprak iemand, die met
de leiding van dit bedrijf meermalen kan
samenspreken over allerlei sociale kwesties. Hij kent hun geestesgesteldheid. En
hij .sprak uit: ,,de Philips-arbeiders hebben, door zich niet direct aan te sluiten
bij hun vakorganisaties, verschillende
kansen gemist, om te komen tot een verdergaand overleg met de directie dan zij
ooit gekend hebben! ")
Wij zullen hier niet veel van zeggen.
Wij hebben meermalen het gevoel, dat
deze man gelijk had. Inplaats van onmiddellijk hun organisaties weer op te bouwen, hebben vele arbeiders de kat uit
den boom willen kijken. Zij lieten zich
van streek brengen door allerlei eenheidsgedaas. En de directie koos toen het
standpunt: ik onderhandel niet met orga-

nisaties, die niet een groot deel van mijn
personeel georganiseerd hebben.
Gelukkig — er is thans kentering. Zoowel bij de arbeiders, die begrijpen, dat
zij hun organisaties noodig hebben en
die zich niet meer laten verblinden door
een schoonschijnende eenheidsleus met
tenslotte een verbrekend resultaat, als
bij de Directie, die beseft, dat het niet
gewenscht is, allerlei regelingen te treffen zonder overleg met de organisaties,
die daarvoor de aangewezen
organen
ziin, ook al hebben ze nog niet alle arbeiders georganiseerd.
Maar men late deze gunstige conjunctuur niet voorbij gaan. Men sluite zich
NU, direct aan. Opdat de organisaties
met volle recht kunnen spreken, ook voor
en over het heden.
Doet het Philips-personeel dat niet,
dan is er nog gevaar, dat de nu aanwezige mogelijkheden voorbij gaan en dat
men zijn eigen kansen mist.

JEUGDIGE WERKNEMERS.
Voor werknemers die den leeftijd van
22 jaar nog niet hebben bereikt, zullen
de Ioonen bedragen bij den leeftijd van:
l
19
20
21

tot
tot
tot
tot

19 jaar
20 jaar
21 jaar
22 jaar

65
75
80
90

pCt.
pCt.
pCt.
pCt.

van het overeenkomstig deze regeling
verdiende loon. Deze jeugdaftrek is alleen
van toepassing indien in uurloon wordt
gewerkt.
ARTIKEL 7.
ARBEIDSTIJDEN.
De werktijd bedraagt normaal 48 uren
per week, behoudens de werktijden der
wakers.
Aanvang van dagelijksche werk- en
schafttijden wordt door den Dienst voorgeschreven.

In bijzondere gevallen, ter beoordeeling van den werkgever, is de werknemer
gehouden, langer te werken dan de normale werktijd. Wordt op een werkdag
meer dan twee uur overwerk verricht,
dan wordt voor deze uren het tarief of
uurloon met 50 pCt. vermeerderd. Voor
arbeid op Zon- en algemeen erkende
Christelijke en daarmede gelijk te stellen
feestdagen, welke tot het allernoodzakelijkste zal worden beperkt, wordt het
tarief of uurloon vermeerderd met 100
pCt.
Voor de werknemers, die niet dagelijks naar huis terugkeeren, alsmede voor
de werknemers, die dagelijks met een
openbaar middel van vervoer naar het
werk reizen, kan een bijzondere werktijdenregeling worden vastgesteld, waarbij gemiddeld per week niet langer dan
48 uur arbeid verricht zal worden.
Wordt als gevolg van deze werktijdenregeling gedurende eenige weken langer
dan 48 uur gewerkt, dan wordt dit niet
als overwerk beschouwd.

ARTIKEL 8.
ONWERKBAAR WEER EN
VERZUIM.
Geen loon is verschuldigd over den
tijd, gedurende welke de werknemer den
bedongen arbeid niet heeft verricht (art.
1638b B.W.), met uitzondering van de
hierna te noemen gevallen:
1. Wanneer naar het oordeel der
werkleiding het werken niet mogelijk is
door ongustige weersgesteldheid, zal den
werknemer 70 pCt. van het vastgestelde
uurloon per verletuur worden uitbetaald,
echter aan denzelfden werknemer niet
langer dan gedurende 3 achtereenvolgende dagen, noch gedurende meer dan in
het geheei 15 dagen m een tijdperk van
3 maanden.
2. Bij ziekte van den werknemer zijn
uitsluitend van toepassing de Ziektewet,
alsmede de Statuten en Reglementen der
Bedrijfsvereeniging, of de voorschriften
van den Raad van Arbeid, bij welken de
werkgever is aangesloten, mitsgaders de
voorschriften, welke door of namens genoemde organen nader worden gegeven.
3. Bij een ongeval in den zin der Ongevallenwet zijn uitsluitend van toepassing de Ongevallenwet, alsmede de besluiten en uitvoeringsmaatregelen uit deze
wet voortvloeiende, mitsgaders de voorschriften van het orgaan, hetwelk met de
uitvoering daarvan is belast.
4. Bij huwelijk van den werknemer of
van een zijner kinderen, mits drie dagen
tevoren aangekondigd, bij bevalling van
de echtgenoote van den werknemer en bij
het overlijden en begraven van een zijner huisgenooten of van een zijner bloedof aanverwanten in de rechte linie onbepaald en in den tweeden graad der zijlinie wordt ten hoogste het verzuim van
één dag vergoed.
5. Bij voldoen aan een wettelijke verplichting; het verrichten van verplichte
diensten; voorzoover zulks niet buiten
werktijd kan geschieden, wordt het aantal uren, dat redelijkerwijze berekend niet
gewerkt kan worden, als geoorloofd verzuim beschouwd.
6. In gevallen, waarin de bovengenoemde artikelen niet voorzien, kan
naar het oordeel van den Dienst aan den
werknemer in speciale gevallen verzuim
worden vergoed.

Aanvragen om uitbetaling moeten door
den werknemer bij de Directie van den
Dienst worden gedaan.
ARTIKEL 9.

zes dagen geschorst worden zonder behoud van loon, een en ander onverminderd het in art. 1639 p. B.W. bepaalde.
Het is verboden op de werken te vloeken
of onzedelijke taal te spreken.

VACANTIEVERGOEDING.

ARTIKEL 13.

Aan .den werknemer, bedoeld in art. 2,
die een volle werkweek in dienst is van
het lichaam, dat het werk uitvoert, wordt
voorloopig een vacantievergoeding van
50 cent per week betaald. Wordt meer
dan 3 dagen gewerkt, doch niet de volle
werkweek, dan bedraagt de voorloopige
vacantievergoeding 25 cent per week.
Te zijner tijd zullen aan de werknemers
zoogenaamde vacantiebons worden verstrekt.
ARTIKEL 10.
VERVOER.
Indien naar het oordeel van de Directie van den Dienst bij het vervoer van
den werknemer van en naar het werk
gebruik moet worden gemaakt van openbare middelen van vervoer, geschiedt dif
voor rekening van den Dienst, met dien
verstande, dat bij ongemotiveerd vertrek
de reiskosten van zijn loon zullen worden
ingehouden ,
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Indien na 6 weken naar meening van
de werkleiding buiten de schuld van den
werknemer het vastgestelde uurloon niet
wordt gehaald, kan tot en met de 10e
week een trainingstoeslag van 4 cent ge'
handhaafd blijven.'
ARTIKEL 14.
VERGOEDINGEN.

ARTIKEL 11.
RIJWIELVERGOEDING
LOOPVERLET.

TRAININGSTOELAGEN.
Aan arbeiders, die nimmer grond- en
graafwerk verricht hebben, worden, indien zij in accoord werken, de volgende
trainingstoeslagen toegekend op een basis
van 40 cent:

EN

Bedraagt de dagelijks naar het werk
per fiets af te leggen afstand 5 km tot
en met 10 km, dan wordt aan den werknemer een vergoeding toegekend van 20
cent per dag, bij een afstand van 10 km
tot en met 15 km 40 cent per dag en
bij een aistand van 15 km tot en met 20
km 60 cent per dag.
Ter berekening van den afstand wordt
door de Directie van den Dienst een
plaats van gezamenlijk vertrek aangewezen. Wordt van den werknemer verlangd
meer dan 20 km af te leggen, dan zal de
afstand boven 20 km in werktijd mogen
worden afgelegd in uurloon. Aangenomen
wordt, dat per uur een afstand van 15
km wordt afgelegd.
Wanneer de afstand, door den werknemer te voet af te leggen, van het centrale punt van het vertrek naar het werk
5 km of minder bedraagt (enkele reis),
ontvangt de werknemer geen vergoeding.
Bedraagt deze afstand meer dan 5 km
(enkele reis), dan mag deze meerdere afstand in werktijd worden afgelegd tegen
uurloon, waarbij wordt aangenomen, dat
5 km per uur wordt afgelegd.

ARTIKEL 12.
VERPLICHTING DER WERKNEMERS.
De werknemer is verplicht de hem
door of vanwege de werkleiding opgedragen werkzaamheden naar diens voorschriften op de best mogelijke wijze te
verrichten en alles te doen, respectievelijk
na te laten, hetgeen van een plichtbetrachtende werknemer kan worden verwacht.
Mochten ernstige afwijkingen hiervan
voorkomen als wangedrag, het gebruik
van sterken drank, het verwaarloozen
van materieel, materialen of gereedschappen, het herhaaldelijk te laat komen of
het moedwillig verzuimen van het werk,
dan kunnen de werknemers voor één tot

Aan de werknemers kan voor het gebruik van een eigen schop voorloopig
een vergoeding worden betaald van l
cent per uur.
Timmerlieden, die een volledige eigen
gereedschapskist gebruiken, kunnen een
vergoeding ontvangen van 3 cent per uur.
Voor het gebruik van eigen waterlaarzen zal, wanneer deze door de werkleiding noodzakelijk v^Cidi,, geacht;
werknemer een vergoeding worden toegekend van 75 cent per week.
ARTIKEL 17.
WACHTGELDREGELING.
Werknemers, die op werken van den
Dienst of op vanwege dezen Dienst gesubsidieerde werken werkzaam zijn, ontvangen krachtens de Rijkswachtgeldregeling, voorzoover het door hen verdiende
loon blijft beneden het gemiddeld loon,
dat in de fabriek of onderneming werd
verdiend, een wachtgeld ten bedrage van
het verschil tusschen beide loonen. In
verband hiermede zijn ter berekening van
het aanvullend wachtgeld gefixeerde
weekloonen vastgesteld, welke in de verschillende loonklassen respectievelijk bedragen, voor werknemers, wonende in
gemeenten waarvoor een uurloon geld)
van:
56 cent fl. 24.—
Bij de vaststelling van de gefixeerde
weekloonen voor jeugdige werknemers
blijft, voorzoover voor hen de jeugdaftrek
toepassing vindt, het onder art. 6 ge-noemde van kracht, zoodat b.v. voor een
werknemer van 18 tot 19 jaar, wonende
in een gemeente met een uurloon van 56
cent en op wien art. 6 van toepassing is,
een gefixeerd weekloon geldt van 65 pCt.
van f 24.— of f 15.60.
Bij de berekening van het aanvullend
wachtgeld blijft het loon, dat in werkelijkheid verdiend is op de werken van den
Dienst derhalve buiten beschouwing,
doch wordt alleen rekening gehouden
met de gefixeerde weekloonen.

