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ELK OP ZIJN POST !
Collega's,
In deze zware tijd heeft de leiding van onze centrale een
ernstig woord tot U te spreken. Gij verwacht dit van ons;
wederkerig hebben wij behoefte ons tot U te richten.
Smart en rouw heerst in vele kringen van ons volk om
het verlies van dierbare betrekkingen. Ook in gezinnen van
kameraden uit onze beweging zijn ledige plaatsen, die nimmer
m?»»' ---ïjil^r» •Vjar<]pn ingenomen. Naar onze vrienden er1 htiti
gezinnen, die dierbaren moesten missen, gaat onze innige
deelneming uit. Hen die vielen gedenken wij in stille eerbied.
Zij deden hun plicht, doen wij de onze.
Alle kracht zal moeten worden ingespannen om te komen
tot wederopbouw van hetgeen door de oorlog is verloren
gegaan en vernietigd. Daarvoor is nodig, dat ons volk in
al zijn geledingen eendrachtelijk de handen aan de ploeg
slaat.
Gelukkig heeft het werk van onze beweging niet gestagneerd. De leiding bleef op haar post, van alle kameraden
uit de leiding werd bericht van behoud ontvangen. De Vakcentrale arbeidt door. Zij verricht haar taak als onderdeel
van de Nederlandse volksgemeenschap. Van onze organisaties en de aangesloten leden verwachten wij hetzelfde. De
arbeid moet worden voortgezet met een koel hoofd en de
benen op de begane grond. Er is geen reden voor angstpsychose, al roept de nood van de tijd ons allen tot ernstige
bezinning.
Van allen, die arbeid hebben, zal meer dan normaal kunnen worden gevergd. Wij zijn overtuigd, dat een ieder zijn
plicht zal doen en meer dan deze, om het geschokte economische leven zo spoedig als kan, en zo normaal als mogelijk
is, te doen voortgaan.
Ondanks alle donkerte zijn er nog lichtpunten. De staatsen gemeentebesturen zijn verplicht op normale wijze verder
te werken. Hun taak blijft beheerst door de g e l d e n d e
N e d e r l a n d s e w e t g e v i n g . Het personeel in overheidsdienst behoudt zijn wedde? pensioenen en andere periodieke uitkeringen worden geregeld doorbetaald.
De sociale wetgeving blijft functioneren. Ook onze beweging zal het hare moeten bijdragen dat de sociale verzekeringswetten, Ziektewet, Invaliditeitswet, Ouderdomswet,
Ongevallenwetten behoorlijk worden uitgevoerd. Werkloosheidsverzekering, werkverschaffing en steunverlening zullen
onze aandacht blijven vragen. Reeds deelde de directie van
de Rijksdienst mede, dat het noodzakelijk is dat alle werkverruimingsobjecten, welke met loonsubsidie in uitvoering
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waren, met kracht worden voortgezet. Voor onze leden is er
alles aan gelegen, dat onze beweging bij de sociale en economische arbeid normaal blijft ingeschakeld. De taak der vakcentralen is verre van licht. Zoals wij onze plicht hebben
vervuld tijdens de dagen der mobilisatie, hopen wij haar ook
nu te verrichten, nu de omstandigheden moeilijker zijn geworden. Daarbij doen wij een dringend beroep op de medewerking van onze bonden, van onze bondsbestuurders en
vooral van onze leden. Wil onze beweging kunnen doen,
wat zij moet doen, dat zal heel het apparaat der beweging
dienen te functioneren als voorheen, ook financieel. Wij
vertrouwen, dat onze bondspenningmeesters zullen zorg
dragen voor een geregelde afdracht; de secretariaten van
Best. bonden en bonden voor regelmatige zending van de
benodigde gegevens. Thans meer dan ooit is geboden, dat
alle laksheid worde afgelegd.
De leiding van de N.V.C, is op haar post. Met inachtneming der door militair en burgerlijk gezag gegeven en te
geven verordeningen en richtlijnen zullen wij de belangen
van onze leden behartigen. Ieder die in onze beweging
arbeidt, wekken wij op insgelijks te handelen, waardig, als
Nederlanders past. Elk op zijn post vervulle de taak, die hem
is toebedeeld, voor onze kameraden en voor ons volk!
Vertrouw op ons, zoals wij op U vertrouwen.
Het bestuur der N.V.C.,
H. M. ROOS, Voorzitter.
H. B. BERGHUIJS, Alg. Secretaris.

TIJDELIJK ADRES NEDERLANDSE HANDELSREIZIGERSVERENIGING ROTTERDAM.
Door het bombardement van Rotterdam is het kantoor der
bovengenoemde vereniging aan de Schiekade 185 te Rotterdam verloren gegaan; ook de gehele administratie is verbrand.
Het adres der vereniging is tijdelijk;

's-GRAVENDIJKWAL 95, ROTTERDAM.
\Vij zijn overtuigd, dat wij namens heel onze beweging
spreken, wanneer wij onze collega's der N.H.R.V. onze kameraadschappelijke deelneming betuigen en hun bij deze alle
steun en medewerking toezeggen, die mogelijk is.

KOSTWINNERSVERGOEDINGEN.
Burgemeesters behoren met de uitbetaling door te gaan.
Het departement van Defensie maakt in overeenstemming
met den Duitsen bevelhebber in Nederland het volgende bekend:
De burgemeesters behoren met het uitbetalen van de kostwinnersvergoedingen door te gaan.
Veel personen, aan wie kostwinnersvergoeding is toegekend, bevinden zich thans in een andere gemeente dan waar
zij vroeger vergoeding ontvingen. Dezen zullen zich veelal tot
den burgemeester van hun verblijfplaats wenden om uitbetaling van vergoeding. De burgemeester kan daartoe overgaan, als belanghebbenden voldoende duidelijk maken dat
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zij recht op de vergoeding hebben. Hij dient dergelijke personen er op te wijzen, dat wie zich in deze aan oneerlijkheid
of misbruik van vertrouwen schuldig maakt, streng gestraft
kan worden. De burgemeester, die de uitbetaling doet, moet
den burgemeester van de gemeente, waar de uitbetaling te
voren plaats had, zodra mogelijk inlichten.
Ten aanzien van overledenen gaan de burgemeesters voorlopig veertien dagen door met het uitbetalen van vergoedingen aan de verwanten. Nadere voorzieningen kunnen spoedig
worden verwacht.
Burgemeesters-comptabelen kunnen, voor zover nodig, geld
ter goede rekening ontvangen. Andere burgemeesters kunnen
op hun aanvraag een voorschot ontvangen van 90 percent
van het bedrag, hetwelk door hen is uitbetaald en nog niet
met het Departement van Defensie is verrekend.

DE

WERKLOOSHEIDSVERZEKERING.

\Vij laten hieronder volgen afschrift van enkele belangrijke
circulaires, gericht tot de besturen van de gesubsidieerde verenigingen met werklozenkas, inzake de uitvoering der werkloosheidsverzekering.
„Betreffende uitkeeringen
werkloozenkassen.
's-Gravenhage, 18 Mei 1940.
Als gevolg van de huidige tijdsomstandigheden treedt hier en daar
ernstige werkloosheid op, die groote uitgaven voor de werkloozenkassen
met zich zou kunnen brengen.
Een aantal kassen zal genoodzaakt zijn, meer dan tot dusver, de
bestaande reserves aan te spreken. Voor zoover direct moet worden
beschikt over gelden, die bij 's Rijks schatkist zijn belegd, verzoek ik LI,
op de gewone wijze aan de Generale Thesaurie van het Departement van
Financiën Uw daartoe strekkende aanvrage in te zenden. Gelijktijdig met
deze aanvrage gelieve LI mij een afschrift daarvan te zenden met, in twee'
voud een opgave, waaruit blijkt op welke wijze het aangevraagde bedrag
berekend is. In overleg met het Departement van Financiën zal ik maatregelen treffen, dat de werkloozenkassen zoo spoedig mogelijk geholpen
worden om aan werklooze leden de hun toekomende uitkeeringen te
kunnen verstrekken.
Mocht het zich onverhoopt laten aanzien, dat het vermogen van de
werkloozenkas niet toereikend zal zijn om de noodige uitkeeringen te
kunnen verstrekken, dan verzoek ik U tijdig met mij in overleg te treden,
opdat nagegaan kan worden welke voorzieningen ter zake zullen kunnen
worden getroffen.
De Directeur van den Rijksdienst der
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling,
Aan
VERWEY."
de besturen van de gesubsidieerde
vereenigingen met werkloozenkas.
„Betreffende: dagelijksche
aanmelding van werkloozen.
's-Gravenhage, 23 Mei 1940.
Hierbij deel ik U mede, dat de bepalingen, die in de reglementen der
werkloozenkassen voorkomen inzake het teekenen van aanmeldingslijsten
onverzwakt moeten worden gehandhaafd, zoodat geen uitkeeringen mogen
worden gedaan aan personen, die de aanmeldingslijst niet op de reglementaire wijze hebben geteekend. In strijd met de bedoeling is in het
bericht omtrent uitstel van stempelen in de bladen ook van de W^erkloozenverzekering gesproken.
Zooals U zult begrijpen, is het in de huidige omstandigheden minder
dan ooit gewenscht, dat, als gevolg van het teekenen der aanmeldings
lijsten, zich groepen van werkloozen bijeen bevinden en ik verzoek U dus
de aanmelding zoo te organiseeren, — hetgeen vooral voor de groote
steden van belang is .—, dat niet alle werklocze leden tegelijkertijd op
dezelfde plaats komen, maar de aanmelding zooveel mogelijk verdeeld
wordt en dat aan de leden verboden wordt zich zonder noodzaak bij het
aanmeldingslokaal op te houden.
Door een goede organisatie van de aanmelding kan worden bereikt, dat
zoo min mogelijk samengroepen van werkloozen voorkomt en ik vertrouw,
dat zoowel de kasbesturen als de leden zullen inzien, hoezeer het in de
huidige omstandigheden noodig is aan deze maatregelen van orde mede
te werken.
Voorzoover in de pers is medegedeeld, dat de aanmeldingsplicht voor
de werkloozenkassen is vervallen, verzoek ik U dus die mededeeling als
niet gedaan te beschouwen.
De Secretaris-Generaal,
Aan
waarnemend Hoofd van het Departement
de besturen der gesubsidieerde
van Sociale Zaken,
vereenigingen met werkloozenkas.
A. L. SCHOLTENS."
* * *

„Betreffende: militairen, die met
's-Gravenhage, 3 Juni 1940.
groot verlof zijn, doch geen werk
kunnen vinden.
De opperbevelhebber van Land- en Zeemacht heeft bepaald, dat zij,
die zijn gedemobiliseerd, of op eigen initiatief naar hun haardsteden zijn
teruggekeerd, en die geen loongevenden arbeid hebben, zoodat zij gedwongen zijn zich om steun aan te melden en die niet aannemelijk kunnen
maken, dat zij vóór 8 Juni 1940 loongevenden arbeid kunnen verkrijgen,
weder in werkelijken dienst moeten komen.
In verband hiermede verzoek ik LI aan gedemobiliseerden na 8 Juni 1940
geen uitkeering uit de werkloozenkas meer te verstrekken, wanneer zij
geen werk hebben, omdat zij dan niet werkloos behoeven te zijn.
Aangezien in het tijdvak, verloopende tusschen de demobilisatie en
8 Juni 1940 aan gedemobiliseerden, die nog geen werk hadden, kostwinnersvergoedingen kunnen zijn uitgekeerd alsof de betrokkenen nog in
militairen dienst waren, zullen voor hen, die in deze omstandigheden
verkeeren, de eventueel verstrekte kasuitkeeringen moeten worden teruggestort. Ik verzoek U ervoor zorg te dragen, dat zulks geschiedt.
Voor gedemobiliseerden, die reeds voor de mobilisatie werkloos waren,
en toen reeds voor de werkloozenkas wachtdagen hebben doorgemaakt,
behoeft de mobilisatietijd niet als een onderbreking van de werkloosheid
te worden beschouwd, en hun kan eventueel uitkeering worden verstrekt
uit de •werkloozenkas zonder dat opnieuw •wachtdagen zijn doorgemaakt.
De Secretaris-Generaal,
waarnemend Hoofd van het Departement
van Sociale Zaken,
Aan
de besturen der gesubsidieerde
vereenigingen met werkloozenkas.

w.g. A. L. SCHOLTENS."

WERKVERRUIMING.
De directie van de Rijksdienst voor de werkverruiming
heeft, blijkens een bericht d.d. 18 Mei, aan alle gemeentebesturen, inspecteurs van de dienst, uitvoerende lichamen en
verder allen, die ermede te maken hebben, medegedeeld, dat
het noodzakelijk is, dat alle werkverruimingsobjecten, welke
met loonsubsidie in uitvoering waren, met kracht worden
voortgezet. De inspecteurs wordt opgedragen in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende autoriteiten
eventuele vervoermoeilijkheden naar bevind van zaken te
regelen.

HET OPRUIMINGSWERK IN ROTTERDAM WORDT
IN WERKVERRUIMING UITGEVOERD.
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam hebben voor
het opruimingswerk de volgende regeling vastgesteld.
Al degenen, die op dit ogenblik bij het opruimingswerk zijn
ingedeeld, worden van Maandag af bij dit werk in werkverschaffing te werk gesteld. Zij houden dus van deze datum op
steuntrekker te zijn en ontvangen bij de te werk stelling het
volgende loon:
Ploegleider
Arbeider kostwinner
Arbeider niet-kostwinner

ƒ 4.— p. dag.
ƒ 3..— p. dag.
ƒ 2.— p. dag.

Uit één gezin zullen niet meer dan twee ploegleiders of arbeiders te werk worden gesteld.
De arbeidstijd is van 8 uur v.m. tot 6 uur n.m., met twee
onderbrekingen van een half uur.
Nalatigheid of verzuim leidt tot onmiddellijk ontslag, terwijl de betrokkene dan niet meer voor steun in aanmerking
komt.
De uitreiking van werkpakken en schoenen is wegens voorgekomen onregelmatigheden stopgezet. Er zal hiervoor een
nadere regeling worden getroffen.
De emolumenten (vergoedingen), die bij de rijks- of gemeente-werkverschaffing worden verleend, zullen ook hier
worden toegekend.
Waarschijnlijk zullen nog meer arbeiders bij het opruimingswerk te werk kunnen worden gesteld. Zij die hiervoor in aanmerking wensen te komen kunnen bij hun inschrijving aan de
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gemeentelijke arbeidsbeurs, Ie Middellandstraat 103, daarvan kennis geven.
Hoewel werklozen thans aan de stempellokalen niet meer
behoeven te stempelen wordt er de aandacht op gevestigd,
dat de stempelplicht voor degenen, die met het opruimingswerk zijn belast, blijft gehandhaafd. Dit stempelen geschiedt
op het werk zoals tot heden gebruikelijk was.
PARTIËLE ONTHEFFING VAN DE
ARBEIDSWET 1919.
ARBEID IN VEENDERIJEN.
De secretaris-generaal, wnd. hoofd van het departement
van sociale zaken, heeft blijkens beschikking van 28 Mei
goedgevonden:
A. aan hoofden of bestuurders van veenderijen, gelegen in
de provincies Noord-Brabant, Limburg, Overijsel, Friesland,
Groningen en Drenthe, te vergunnen dat in het tijdvak van
heden tot en met 31 Juli 1940 in hun onderneming, in afwijking van het bepaalde bij artikel 24 der Arbeidswet 1919:
a. door mannen gedurende ten hoogste 11 uren per dag en
55 uren per week;
b. door jeugdige personen van 16 jaren en ouder en vrouwen gedurende ten hoogste 10 uren per dag en 55 uren per
week;
c. door jeugdige personen beneden 16 jaren gedurende ten
hoogste 10 uren per dag en 48 uren per week,
arbeid wordt verricht aan en bij de baggermachines (waaronder begrepen het trappen en verdelen der gespreide veenspecie), alsmede arbeid, die verband houdt met het zogenaamde „droogmaken" van.turf, met inbegrip van arbeid aan of
bij de turfpersmachine;
een en ander onder voorwaarde:
1. dat de arbeidstijd van genoemde arbeiders in zijn geheel is gelegen tussen 5 uur des voormiddags en 6 uur des
namiddags of, in de gevallen, waarin krachtens het Werktijdenbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1936 ruimere
tijdsgrenzen zijn toegestaan, tussen de daar aangegeven tijdsgrenzen, en alsdan met dien verstande, dat de arbeid van
jeugdige personen en vrouwen op 2 achtereenvolgende dagen
moet zijn afgewisseld door een rusttijd van ten minste 11 uren
achtereen;
2. dat in het tijdvak van l Maart 1940 tot l Maart 1941
door een arbeider, ten aanzien van wien van deze vergunning
wordt gebruik gemaakt, in totaal niet meer dan 2500 uren
arbeid wordt verricht;
B. hoofden of bestuurders van de onder A. genoemde
ondernemingen er aan te herinneren, dat op dagen, waarop
door een arbeider ingevolge deze vergunning langer dan 8^/2
uur per dag arbeid wordt verricht, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 63, eerste lid, van het Werktijdenbesluit
voor fabrieken of werkplaatsen 1936 de arbeidstijd van dien
arbeider niet na ten hoogste 4J/2 uur behoeft te worden afgewisseld door een onafgebroken rusttijd van ten minste ^ uur,
onder voorwaarde, dat zijn arbeidstijd telkens na ten hoogste
5 uren wordt afgewisseld door een onafgebroken rusttijd van
ten hoogste j/2 uur.
WERKLOZEN EN ORGANISATIE VAN DE
LUCHTBESCHERMING.
Het feit, dat de vrijwilligers voor de luchtbescherming
voorlopig voor de tijd van 2 jaar zijn gemobiliseerd, heeft
voor vele van deze vrijwilligers grote bezwaren met zich
mede gebracht. Het is immers voor vele werknemers moeilijk,
zoal niet onmogelijk, om 4 uur per dag uit hun werk te
breken.
Tengevolge van deze moeilijkheden hebben tal van vrijwilligers om ontheffing van hun plicht verzocht.
In Den Haag heeft de burgemeester de moeilijkheden begrepen en daarom als eerste maatregel de daarvoor in aanmerking komende werklozen bij de luchtbescherming inge-
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schakeld. Bij weigering om te voldoen aan de oproep zal de
steun worden ingetrokken.
Wij kunnen ons voorstellen, dat dit Haagse voorbeeld door
andere gemeenten gevolgd zal worden.
Het dienstverband van de vrijwilligers is overigens niet
overdreven zwaar te noemen. Zij behoeven toch maar vier uur
per etmaal dienst te doen. Deze diensten bestaan uit wacht
bij de schuilloopgraven, surveillance voor de lichtuitstralingscontröle en brandweer, hetgeen geen van alle zware diensten zijn.
Wij geven onze bestuurders in overweging zo nodig de
werklozen aan te sporen om aan een eventuele oproep gevolg
te geven.
DE PERS GEDURENDE DE BEZETTING
VAN NEDERLAND.
Wij ontlenen aan het orgaan van de C.B.P.T.T. het volgende:
De Duitse militaire bevelhebber deelde d.d. 16 Mei j.l,
mede:
„De Nederlandsche pers verschijnt voor den duur der bezetting van Nederland door de Duitsche militaire Overheid
zonder voorafgaande censuur. Deze tegemoetkoming veronderstelt een volstrekt loyale houding der verantwoordelijke
uitgevers en redacteuren".
In een toelichting hierop, gegeven op een diezelfde dag gehouden persconferentie, werd nog medegedeeld:
„De berichtgeving is vrij, doch hier gelden uit den aard der
zaak onder deze zeer bijzondere omstandigheden beperkingen.
Niet om politieke redenen, doch terwille van militaire en strategische belangen zullen bepaalde dingen niet vermeld kunnen worden".
Voorts is bij machtiging van den Opperbevelhebber van
het Duitse leger door den Opperbevelhebber van de legergroep in Nederland nog het volgende bepaald voor de bezette
gebieden van Nederland, België en Luxemburg:
„Wie in dagbladen of tijdschriften berichten openbaar
maakt, die voor het Duitsche Rijk schadelijk kunnen zijn, of
wier openbaarmaking door het militaire bestuur verboden is,
wordt gestraft".
Over vak- en personeelsaangelegenheden kan dus, met inachtneming van een volstrekt loyale houding, geschreven
worden.
Wij houden ons er van overtuigd, dat onze leden, in woord
en geschrift, met de nieuw ingetreden toestand ernstig rekening zullen houden.
Dit zal ons als politiek-onafhankelijk georganiseerden des
te gemakkelijker vallen, juist omdat wij politiek-onafhankelijk
zijn georganiseerd.
Op vakterrein en voor de vakgenoten zal door en via de
organisatie ook thans veel nuttige arbeid kunnen worden
verricht.
SOCIALE VERZEKERINGEN GAAN NORMAAL
DOOR.
Rijksverzekeringsbank, Raden van Arbeid, Centraal Beheer
en Federatie van Bedrijfsverenigingen maken bekend, dat
uitvoering van Ongevallenwetten, Ziektewet, Invaliditeitswet
en Vrijwillige Ouderdomsverzekering zoveel mogelijk gewoon
wordt voortgezet. Dringend wordt verzocht zoveel mogelijk
premieverplichtingen na te komen, opdat deze organen hunnerzijds hun taak kunnen vervullen.
Wij voegen hieraan toe, dat ons van bevoegde zijde is
medegedeeld, dat de uitvoering van de kinderbijslagwet voorlopig wordt opgeschort.
VERGADERINGEN EN VLUGSCHRIFTEN.
In de verordening van den Opperbevelhebber der Legergroep, betreffende de invoering van het Duitse strafrecht,
wordt onder paragraaf 4 bekend gemaakt:
Samenscholingen op straten of openbare pleinen, het be-
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leggen, houden van, of deelnemen aan openbare vergaderingen of optochten, het verspreiden en drukken van vlugschriften zal gestraft worden. Uitzonderingen hierop kunnen
door den plaatselijk-verantwoordelijken bevelhebber toegelaten worden.
Hieruit volgt, dat de huishoudelijke vergaderingen gewoon
voortgang kunnen vinden. Alvorens vlugschriften te laten
drukken en ,,in het openbaar" te laten verspreiden, wende
men zich tot den plaatselijk-verantwoordelijken bevelhebber.
Het toezenden van drukwerken over de post kan gewoon
doorgaan.
GESCHILLEN OVER ARBEIDSVOORWAARDEN.
In de verordening van den Opperbevelhebber der Legergroep, betreffende invoering van het Duitse strafrecht, wordt
onder paragraaf 5 bekend gemaakt:
Wie het werk neerlegt, met de bedoeling hierdoor de belangen der Duitse bezetting te schaden, wie anderen dwingt
het werk te staken, of hen bij het werken tracht te hinderen,
zal gestraft worden.
Volgens deze bepalingen is dus zowel het uitlokken van
als het „staken" als zodanig verboden.
Teneinde nu bij geschillen over arbeidsvoorwaarden toch
arbitraal overleg mogelijk te maken, heeft de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht op 24 Mei het navolgende
besluit in het Staatsblad afgekondigd, betreffende inschakeling van rijksbemiddelaars bij geschillen over arbeidsvoorwaarden:
Art. 1. Indien een der partijen bij een collectieve arbeidsovereenkomst van oordeel is, dat de overeenkomst gewijzigd
dient te worden, en de andere partij haar medewerking daartoe niet wil verlenen, kan eerstbedoelde partij zich dienaangaande tot het college van rijksbemiddelaars wenden.
Art. 2. Een werknemer in een onderneming, wiens loon
na 9 Mei 1940 in onredelijke mate verlaagd is, of wiens arbeidsvoorwaarden overigens na die datum belangrijk ongunstiger zijn geworden, kan zich dienaangaande tot het college
van rijksbemiddelaars wenden.
Art. 3. Het college van rijksbemiddelaars zal mondeling
of schriftelijk zijn medewerking verlenen aan het tot stand
komen van een partijen bevredigende regeling.
Art. 4. Blijkt het tot standkomen van een regeling, als in
het vorige artikel bedoeld, niet mogelijk, dan zal het college
van rijksbemiddelaars zelf een regeling vaststellen, welke voor
partijen bindend is.
Art. 5. Het college van rijksbemiddelaars kan zich van
tussenkomst onthouden, indien het een zaak niet van voldoende gewicht acht. Het geeft daarvan kennis aan dengene,
die de zaak aanhangig heeft gemaakt.
Art. 6. Deze regeling treedt in werking terstond na haar
bekendmaking in het Staatsblad.
Wij wijzen er op, dat art. 2 zich volledig aansluit op art. 4,
Arbeidsgeschillenwet 1923, waarin vermeld wordt:
Wanneer een geschil is ontstaan, dat tot staking of uitsluiting aanleiding dreigt te geven of heeft gegeven, kan door
bij het geschil betrokken werkgevers of arbeiders of door bestuurders van hun vakverenigingen schriftelijk de tussenkomst van den rijksbemiddelaar worden ingeroepen.
Bij nadere informatie ten departemente is ons gebleken, dat
bij de toepassing van art. 2 ook de vakverenigingen namens
hun leden-werknemers kunnen blijven optreden. Daarbij dient
wel in het oog te worden gehouden, dat inschakeling van de
rijksbemiddelaars eerst dan moet plaats vinden, als onderlinge
overeenstemming tussen werkgevers en werknemers of werkgevers en gemachtigde vakorganisatie niet mogelijk is.
Op grond van het vorenstaande geven wij de aangesloten
organisaties in overweging zich met hun leden in verbinding
te stellen, teneinde de geschillen over arbeidsvoorwaarden op
de normale wijze, dus via de organisatie, te laten behandelen.

STOPZETTING VAN DE ARBEID EN ONTSLAG.
„Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht
van 27 Mei 1940, betreffende het verbod van stopzetting
van den arbeid en het ontslag van arbeiders in ondernemingen.
De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht;
Op de voordracht van den Secretaris-Generaal, waarnemend Hoofd
van het Departement van Sociale Zaken;
Besluit als volgt:
Artikel 1.
Het is na 27 Mei 1940 verboden:
a) den arbeid in een onderneming blijvend of tijdelijk stop te zetten;
of den arbeidsduur te verminderen tot minder dan 36 uur; of
b) gedurende een tijdvak van 30 achtereenvolgende dagen 25 of meer
arbeiders in een onderneming, al of niet tegelijkertijd, te ontslaan,
zonder hiertoe vooraf schriftelijk vergunning te hebben verkregen van
of namens den Directeur-Generaal van den Arbeid.
Aan deze vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden.
Artikel 2.
1. Het verzoek om vergunning moet worden gericht aan het districtshoofd der Arbeidsinspectie en bevat de redenen voor het verzoek en vermeldt het aantal en de soort van arbeiders, die door voldoening aan het
verzoek geheel of gedeeltelijk buiten werk zullen komen.
2. Op het verzoek wordt zoo spoedig mogelijk beslist.
Artikel 3.
Het hoofd of de bestuurder van de onderneming, die in het tijdvak van
10 tot 28 Mei 1940,
hetzij den arbeid in de onderneming heeft doen stopzetten;
hetzij 25 of meer arbeidskrachten in zijn onderneming, al of niet
tegelijkertijd, heeft ontslagen,
geeft daarvan kennis aan het districtshoofd van de Arbeidsinspectie
voor 3 Juni 1940, schriftelijk. Hij vermeldt daarbij de redenen van het
gedane ontslag of van het stopzetten van den arbeid, en het aantal en de
soort van arbeiders, die als gevolg van het stopzetten van den arbeid
of het ontslag buiten werk zijn gekomen.
Artikel 4.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 28 Mei 1940.
De Secretaris-Generaal, waarnemend Hoofd van het Departement van
Sociale Zaken, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het
Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, den 27sten Mei 1940.
De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht,
H. G. WINKELMAN.
Uitgegeven den zeven en twintigsfen Mei 1940.
De Secretaris-Generaal,
wnd. Hoofd van het Departement van Justitie,
J. C. TENKINK, wnd.

KAMPWERK VOOR JONGE WERKLOZEN.
GAAT OP DE OUDE VOET DOOR.
De secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van
Sociale Zaken, maakt bekend, dat de kampen voor mannelijke en vrouwelijke werkloze jeugd, de internaten voor dienstbodenopleiding, de centrale
werkplaatsen, de vakcursussen en de werkobjecten voor jonge werklozen,
alsmede de arbeid der jeugdregistratie, zo enigszins mogelijk, op de oude
voet moeten worden voortgezet.
Indien zich ten aanzien van deze voortzetting moeilijkheden mochten
voordoen, gelieven de organiserende instanties zich te wenden tot de
betrokken afdeling van het departement van Sociale Zaken, Bezuidenhout 65, telefoon 's-Gravenhage V.V.V.

CENTRAAL BUREAU VOOR DE GRAFISCHE
BEDRIJVEN.
Door de besturen van de werkgevers- en werknemersorganisaties in het
grafisch bedrijf is besloten tot instelling van een Centraal Bureau, dat, ter
voorziening in de als gevolg van de bijzondere omstandigheden ontstane
moeilijkheden, optreedt als vertegenwoordiger van alle patroons- en
arbeidersorganisaties in het boekdrukkers-, rasterdiepdruk-, boekbinders-,
papierwaren-, enveloppen-, steendrukkers- en chemigrafisch bedrijf in
Nederland en zijn instellingen en alle voorkomende zaken, zowel wat
betreft patroons als arbeiders, namens de organisaties behandelt.
Het bureau is gevestigd: Van Eeghenstraat 70 te Amsterdam-Z.

