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SOCIALE AANGELEGENHEDEN
Op 17 december 1959 en 26 januari 1960 kwam de hoofdafdeling
sociale zaken van het Bosschap bijeen en besteedde o.a. aandacht aan de
navolgende onderwerpen.
C.A.O. voor de bosbouw
Bij beschikking v~n 20 januari 1960 heeft het College van Rijksbemiddelaars de C.A.O. voor de bosbouw voor het tijdvak 1 oktober 1959
tlm 30 april 1960 goedgekeurd. Tevoren was aan de Arbeidsinspectie
verzocht aan het College van Rijksbemiddelaars advies uit te brengen
omtrent de werkclassificatie en voorts heeft de Looncommissie van de
Stichting van de Arbeid het College van Rijksbemiddelaars van advies
gediend inzake de nieuwe C.A.O.
Partijen zijn het eens geworden over een gemakkelijk te hanteren regeling voor de betaling van de hogere lonen over het tijdvak 1 oktober 1959
tot het ogenblik. dat de C.A.O. da"dwerkelijk kan worden toegepast.
Dagloonbesluit
In de hoofdafdeling sociale zaken is gesproken over de wenselijkheid
van een dagloonbesluit voor de bosbouw. Een dergelijk besluit wordt
genomen door de Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf en bevat
bepalingen met betrekking tot het dag loon ter berekening van de uitkeringen ingevolge de Ziektewet en tot de Werkloosheidswet.
In dit dagloonbesluit zou uitgegaan moeten worden van een gemiddelde arbeidstijd gedurende de wintermaanden, om wisselende uitkeringen ten gevolge van een varierende arbeidstijd te voorkomen. Te dien
einde heeft het secretariaat contact opgenomen met de Bedrijfsvereniging
voor het Agrarisch Bedrijf.
Naar aanleiding van deze bespreking heeft de hoofdafdeling sociale
zaken besloten de kwestie van een dagloonbesluit voor de bosbouw
officieel aanhangig te maken bij ·de B.V.A.B. De bestaande dagloonbesluiten Werkloosheidswet Agrarisch Bedrij f en Ziektewet Agrarisch
Bedrij f zouden op de bosbouw van toepassing kunnen worden verklaard.
COMMISSIE VOOR HET METEN VAN HOUT
1n het juli/augustus nummer werd in het bericht van het Bosschap
bekend gemaakt, dat de commissie door uitbreidIng met vertegenwoordigers van de houthandel en de houtindustrie een geheel nieuwe samenstelling heeft verkregen. In deze nieuwe samenstelling heeft de nieuwe
commissie zich bezig gehouden met het ontwerpen van richtlijnen voor
het meten van hout ten behoeve van de verkoop, waarbij zowel aan liggend hout als aan hout op stam aandacht is geschonken.
In totaal werden er in 1959 tot en met november negen vergaderingen
gehouden, alsmede twee vergaderingen van werkgroepen, die zich met de
voorbereiding hebben belast: een werkgroep naaldhout en een werkgroep
loofhout. De leiding van beide werkgroepen berustte bij de voorzitter
van de commissie, dr. J. van Soest: van de werkgroep naaldhout waren
lid de heren J. Laumans en ir. A. J. Grandjéan, van de werkgroep loofhout de heren A. A. van Kesteren en dr. J. F. van Oosten Slingeland.
De richtlijnen zijn in ontwerp thans gereed, zodat de commissie ze in
1960 aan het bestuur van het Bosschap hoopt te kunnen aanbieden.
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