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Mededelingen inzake het boswezen,
de houtvoorziening en de jacht
EERSTE WIJZIGING VAN DE REGELING VAN LONEN EN ANDERE
.
ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR DE BOSS'OUW')
Het College- van Rijksbemiddelaars;

Gezien het verzoek van de Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond te Utrecht.
namens de Samenwerkende Landarbeidersbonden. strekkende tot verhoging van de
lonen in de bosbouw;
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Overwegende:
.
dat onderhandelingen tussen de Nederlandse Vereniging van Bpseigenaren en de
Samenwerkende Landarbeidersorganlsàties niet hebben geleid tot overeenstemming, aan~
gezien dc' Nederlandse Vereniging van Boseigenarcri niet akkoord kon gaan met de door
de Landarbeidersorganfsaties voorgestelde lonen, zolang de houtprijzen niet naar even~
redigheid ziJn verhoogd i
.
dat in verband met de: verhoging van het loonpeil in de landbouw een overeenkomstige
...verhoging van de lonen in deze bedrij Istak voor het College aanvaardbaar is;
dat de door de Landarbeidersorganisaties voorgestelde lonen vOOr de provincies
. Noordholland en Zuidholland echter te hoog zijn;
dat het voorts het College gewenst voorkomt nog enige andere wijzigingen in de
, regeling aan te brengen;·
"
._ .
dat me~ de vaststelling van deze wijziging hier gelilk in elke andere beschikking
van het College. op generlei wijze een uitspraak wordt gedaan ten aanzien van de
mogelijke gevolgen in de vonn ener verhoging van de prijzen en/of tarieven. aange ..
zien de beoordeling van een verzoek tot verhoging van de prijzen eniof tarieven tot de
uitsluitende bevoegdhe.id van het Directoraat~Generaal van de Prijzen althans niet tot
die van het College van Rijksbemiddelaars behoort:
Gezien het advies van de Stichting van den Arbeid;
Gelet op artikel 12 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhçudingen 1945;
Beschikkende.
Bepaalt:
In de regeling van lonen en andere_ rtrbeidsvoorwaarden voor de bosbouw (Neder..
landse St.aatscourant van 18 Augustus 1947, no. 158)1) worden de vÇlIgende wijzi..
gingen aangebracht:
A. Artikel 2 onder D. artikel 6. artikel 16, lid 2 onder" d, en artikel 20 vervalle"n.
B. Artikell 21 wordt gelezen als volgt:
1. Het loon voor leerlingen wordt in onderling overleg tussen werkgever en arbeider
I
,
vastgesteld.
2. Dit loon dient met het in artikel 19. lid d, bedoelde loon als maximum. naar rede..
Iijkheid en billijkheid te worden bepaald.
C. Artikel 33 van de Bijzondere bepalingen voor de provinciën Noordholland en
Zuidholland wordt gelezen als volgt:
Normaal tijdloon
Het normaal tijdloon bedraagt:
A. Voor vaste arbeiders:
"
•
a. vaste arbeiders, als bedoe-Id in artikel 17. lid 1. sub B, f 36.- per week:
b. vaste arbeiders. voor wie in artikel 17, lid 1. sub A. een maximum arbeidstijd van'
3000 uur per jaar is gesteld .I36 per week. voor zover zij niet meer dan 2600 uur
per jaar werken. alsmede. indien zulks wel het geval is, een bedrag van, IO,72 per uur
voor ieder gewerkt uur boven hel genoemde minimum van 2600 uur;
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*) Staatsc.ourant van 23 December 1948 no. 249.
1) Deze regeling is opgenomen in de November aflevering van de 1ge jaargang (1947)
van dit tijdschrift op blZ. 326 e.v.
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B. voor losse arbeiders:
a. vakarbeiders f 0.ï2 per uur:
b. ongeschoolde arbeiders f 0,68 per uur.
D. Artikel 33 van de Bijzondere bepalingen voor de overige provincies wordt ge~ ,
lezen als volgt:
Normaal tijdloon
Het normaal tijdloon bedraagt:
A. voor vaste arbeiders:
a. vaste arbeiders. als bedoeld in artikel 17. lid I, sub B, f 34 per week:
b. vaste arbeiders. voor wie 'in artikel 17. lid 1. sub A.~een maximum arbeidstijd
van 3000 uur per jaar is gesteld, f 34 per week, voor zover zij niet meer dan 2600
uur per jaar werken alsmede. indien zulks wel het geval is, een bedrag van f 0,68 per
uur IVoor ieder gewerkt uur boven het genoemde minimum van 2600 uur:
B. voor losse arbeiders:
a. vakarbeiders f 0,68 per uur;
b. ongeschoolde arbeiders f 0.64 per uur.
Slotbepaling
Deze wiJzigingen t.reden in werking met ingang van.de datum van publicatie in de
Nederlandse Staatscourant.
·s~Gravenhage. 20 December 1948.
Het College van" Rijksbemiddelaars,
De Voorzitter,
w,g, J. A, Be r ge r:
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WET VAN 22 DECEMBER 1948. STAATSBLAD I 566 TOT VERLENGING VAN
DE TERMIJN. BEDOELD IN ARTIKEL 5 VAN DE WET VAN 12 FEBRUARI
1948. STAATSBLAD I 55 TOT INTREKKING VAN HET BESLUIT
STAATSTOEZICHT OP DE BOSSEN 1943.
Zoals bekend, "is bij de Wet van 12 Februari 1948. Staatsblad I no. 55 het Besluit
. Staatstoezicht op de Bossen 1943 ingetrokken. Door die intrekking zouden de bepalingen
van de Boswet 1922 en d~ Natuurschoonwet 1928. die door voormeld besluit waren
geschrapt of gewijzigd in hun oorspronkelijke "vorm zijn herleefd, ware het niet. dat de
artikelen 2 en 3 dpr Qenoemde wet van 12 Februari 1948 de bestaande toestand heb·
ben gecontinueerd door de desbetreffende bepalingen van de Boswet ,in de Natuur~
schoonwet opnieuw te doen vervallen of te wijzigen.
Aangezien het bij de behandeling van het wetsontwerp in de tweede Kamer ge ...
wenst voorkwam om de:ze overgangsregeling een zo kort mogeijke levensduur te
geven, is in artikel 5 van voornoemde wet ten slotte bepaald, dat de artikelen 2 en 3
met ingang van 1 Januari 1949 zouden vervallen. De Regering hoopte nl.. dat op die
datum de nieuwe Boswet en de nieuwe Natuurschoonwet gereed ,zouden kunnen zijn.
Dit Is echter niet mOg"elijk gebleken, mede omdat de aanvankelijk ingestelde Commissie
tot herziening van de Bosbouwwetgeving is gereorganiseerd. hetgeen enige tijd heeft
opgehouden.
Ten einde de Commissie in de gelegenheid te steIlen haar voorstellen behoorlijk voor
te bereiden is bij de Wet van 22 December 1948, Staatsblad na, I 566 de voormelde
termijn van 1 Januari 1949 verlengd tot 1 Januari 1950.

