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ARBEIDS-OVEREENKOMST 

TusschendeNaamloozeVennootschap WERFGUSTO, voorheen 

firma A. F. SMULDERS, gevestigd te Schiedam, als werkgever, en 

_ �� �éC>v , als arbeider, 

is de navolgende arbeids-overeenkomst aangegaan. 

Artikel 1. 

De arbeider verbindt zich om op ......... f. NOV.1930- .................... . 

al 
arbeider . d. d k d di b ·d 'ch s 

I L ·} 
m 1enst van en wee gever te tre en en en ar e., te vem ten, 

· 066@: iilC�Cl':"CC 

welke hem vanwege den werkgever zal worden opgedragen. 

Art. 2. 

Aanvang en einde van den werktijd, alsmede schafttijden, worden door den 

werkgever vastgesteld. 

Art. 3. 

Het loon voor den arbeid, hetwelk in wettig betaalmiddel zal worden uit

betaald vanwege den werkgever, zal na een proeftijd van 8 dagen worden overeen-

gekomen. 
Art. 4. 

Geen loon is verschuldigd voor den tijd, gedurende welken de arbeider den 

bedongen arbeid niet heeft verricht. 

In de gevallen van vrijwillig of gedwongen verzuim, bedoeld bij de art. 1638c 

en 1638d B.W. zal derhalve geen loon verschuldigd zijn. 

Art. 5. 

De arbeider. die bij de beëindiging der dienstbetrekking in karwei werkt, zal 

geen aanspraak hebben op eenig deel van het overgeld ter zake van de karwei. 

waaraan hij bij de beëindiging der dienstbetrekking werkzaam was. indien de dienst

betrekking wordt beëindigd op eigen verzoek of door dringende reden. 

Art. 6. 

De uitbetaling van het loon over de afgeloopen week (eindigende des 

Woensdags) zal telkens des Zaterdags geschieden. 

Art. 7. 

De arbeider zal zijne werkzaamheden naar zijn beste verruogen verrichten 

volgens de aanwijzingen, welke hem door of vanwege den werkgever worden ver

strekt, en zich houden aan de voorschriften van goede orde, veiligheid, gezondheid 

en zedelijkheid in de onderneming des werkgevers door of vanwege dezen gegeven. 

Art. 8. 

De dienstbetrekking wordt aangegaan voor onbepaalden tijd. 

Behoudens de gevallen waarin een dringende reden tot onmiddellijke opzeg

ging aanwezig is, kan de dienstbetrekking slechts worden beëindigd door schriftelijke 
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opzegging aan de wederpartij met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten 
minste 24 uur. Opzegging aan het einde van den werktijd tegen het einde van den 
werktijd op den volgenden dag geldt als opzegging op een termijn van 24 uur. 

lndien één der partijen de dienstbetrekking onrechtmatig heeft doen eindigen, 
zal de wederpartij nimmer aanspraak hebben op een hoogere schadeloosstelling dan 
een bedrag gelijkstaande met her uurloon over 6 werkdagen. 

Art. 9. 

Mededeelingen aan de arbeiders, welke worden bekend gemaakt door aan
plakking op de daartoe bestemde plaatsen, worden geacht schriftel.ijk te zijn geschied 
aan elk der arbeiders afzonderlijk. 

Art. 10. 

Door onderteekening dezes verklaart de arbeider zich met den inhoud van 
het hieraan gehechte fabrieksreglement volkomen te vereenigen. 

Gedaan in tweevoud te SCHIEDAM, den . J NOV. 1930

N.V. Wc.Rr �� _;� .- �
\y]b Fa. A. F.fM!JbQs�§

/ 

De ondergeteekende verklaart een bl.ijvende rente te genieten van de 

Rijksverzekeringsbank, groot f .. . .. per dag. 

op . 0' E., uy 
LNOY,.!�l!L. ;, oo,ree,kom,Ug �,. 3 he< oodoo, v,,tg�«ld

.. •
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FABIDEKSREGLEMENT 
voor de Arbeiders in dienst van de 

·N.V. WERF GUSTO, vrH FA. A. F. SMULDERS, gevestigd te SCHIEDAM

Artikel 1. 

Het begin en het einde der werktijden wordt 
aangPkondigd door het fluiten met een stoomflt.ût 
of het luiden van een bel. Bij w ijze van waarschu
wing zal deze fluit of bel 5 minuten vóór het begin 

van eiken werktijd zich doen hooren. Een korte 

stoot op de stoomflt.ût of een korte slag op de bel 
is het teeken, dat de werktijd begonnen is. 

Artikel 2. 

Tien minuten na her eindigen van e-lken werk
tijd wordt de poort g•sloten. De arbcide,s mogen 
in den schafttijd n iet. op het terrein. in de gebou
wen of  op de vaartuigen blijve n. tenzij zij daartoe
11zondere vergunrung hebben verkregen . Elke ar

beider moet bij het binnenkomen van de fabriek 
zijn penn ing op het daartoe bestemde nummerbord 
hangen en bij het verlaten van de fabriek zijn pen
nin g van dit bord afnemen. Verzuim in deze wordt 
gestraft met een boete van 10 cents. Bij verlies 
is een n ieuwe penning verkrijgbaar. tegen betaling 
van 10 cents. 

De werkman, die behalve zijn eigen penning ook 
die van een ander afneemt, of aan het bord hangt. 
verbeurt een boete va.'l maximum f 1.-. en wordt
bij herhaling gestraft met ontslag.

De werkman. die voordat het signaal gegeven 

wordt om den arbeid te bcëinrugen. daarmede op
houdt, zich wascht of kleedt. verbeurt een boete 
van f 0.25. 

Artikel 3 .

Aan werklieden. die te laat komen of verzuimen, 
wordt voor elk te laat komen of voor clken ver
zuimden dag of gedeelte daarvan boete opgelegd 
volgens onderstaande bepalingen: 
15 minuten of minder te laat...... 15 cents boete 

16 tot 30 minuten te laat 8 30 
31 .. 45 § 45
16 1 uur ·;;; 60 

t uur 2 .. ,, � 75

meer dan 2 uur .. ., 100 " 
De vcrztdmdc tijd wordt met voUe: kwartieren 

berekend. zoodat iemand, rue 1 -15 minuten te laat 
�komt vöOr: ¼ uur, die 16-30 minutm te laat 

komt voor ½ uur. 31-15 minuten te laat voor ¾ 
uur ve.rzujm genoteerd wordt. enz. onverminderd 
de in te houden boeten hiervoren bepaald. 

In bijzondere gevallen. ter beoordeeling van de 

Directie. zal bij verzuim of te laat komen de boete 
kunnen wo,den kwijtgescholden. 

Artikel <!. 

Het bij zich hebben of gebruiken van sterken

drank gedurende den werktijd, is ten strengste 

verbod�n, Den arhejdcr:s, aan wie kenbaar is, dat 
zij sterken drank gedronken hebben en die daar
door naar het oordeel van hun11en baas minder ge
schikt voor de uitvoering va.u hun werk zijn. wordt 
in het belang van de orde en veiligheid, en ook in 

hun tigen belang. toegang t.ot de  fabriek ontzegd 
of wel zij wordl.':n daaruit verwijderd. Onve.rmin"
derd de korting. wegens daaruit volgend verzuim. 
zu1Je11 ,oodanige arbeiders gestraft worden met 
een boete van maximum f 2.50. 

Artikel S. 

Het rooken gedurende den werkiijd is verboden. 
Overtreding zal gestraft worden met ee.n boete 

van maximum 50 cents. Mocht het rooken plaats 
hebben in een magazijn of werkplaats, waar ge
makkelijk brandbare stoffen aanwezig zijn. dan 

wordt de straf verdubbeld. en bedraagt dus 

maximum f 1.-. 

Artikel 6. 

Stipte opvolging van bevelen namens de Directie 

gegeven. en ondergeschiktheid aan de door Dire<:tie 
voor bestuur of opzicht aangestelden, wordt van 

de arbeiders geëischc, alsmede een welwillend en 

passeuä optceden teg--,nover htinopzichthebbenden 

en hunne kameraden. Gelijke welwillende en be
hoorlijke behand�ing door hunne opzichthebben
den. wordt hun eveneens door de firma gewaar
borgd. 

Artikel 7 .  

De arbeiders hebben zich gedurende den werktijd 
te onthouden van alles. wat strijdig is met de vei
ligheid, de goede orde en de goede zeden. 
Wanneer een arbeider een ongeval o verkomt is 
hij verplicht. daarvan onmiddellijk kennis te geven 
aan den verbandmeester en hem alle inlichtingen 
te verstrekken. die kunnen ruenen tot vaststelling 
van de oorzaak van dit ongeval. 

Artikel 8. 

He t is den arbtider verboden, te verblijven in 

andt:rè S}ehouwcn of op andere vaartuigen, dan die. 
waarin zij door hunne werkzaamheden moeten zijn, 
tenzij met vergunning der Directie. 

Overtreding werdt gestraft met een boete van 
maximum 50 cents. 

De arbeiders zijn verantwoordelijk voor de aan 
hunnP. zorg toevertrouwde gereedschappen. Deze 
kunnen te allen tijde worden gecontroleerd en het 
beschadigde of ontbrekende zal te bunnen laste 
worde n  gebracht. 

Artikel 9. 

De portiers. nachtwakers en opzichters  hebben 

het n.:<.:ht om-aJie per�onen te vjs.it.e.cren bij het 
binnenkomen of verlaten vno. zoowe.l a ls tijdens 

het verblijf op de werf. 

Artikel JO .  

Bij het werken buiten de fabriek zu lle.n de arbei
ders. vóór hun vertrek, bij den portier of diens 
plaatsvervanger opgave doen van wat door hen 

van de fabriek wordt meegenomen en bij bun 
terugkomst van hetgeen door hen wordt terugge, 
bracht, zoowel gereedschap als materialen. 

Artikel 11. 

Hee loon wordt bij de loonbetaling aan den ar
beider ttitgereikt in een het bedrag vermeldend 
loonzakje, en tegen afgifte van hec afgeteekende 

loonzakje der vorige uitbetaling. Indien het op het 
loonzakje vermelde bedrag niet overeenstemt met 
den inhoud moet onmiddellijk na de loonbetaling 
worden gereclameerd bij de loonafdeeling. Recla
mes betreffende onjuiste bereken ing van het loon 
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moeten des Maandags bij de loonafdeeling worden 
ingediend. 

IIeL niet tijdig inleveren van het onderteekende 

loonzakje wo,dt gestraft met een boete van 5 cents. 
herhaald verzuim ten deze in dezelfde kalender
maand wo,dt gestraft met een boete van 10 cents. 

Bij verlies is een duplicaat verkrijgbaar. tegen 
betaling van 15 cents. 

Artikel 12.

Het is op straf van ee:n boete van J.lk"lXÎlllum 
f 2.5'0 verboden de werkplaatsen en terreinen anders 
dan langs den daarvoor aangewezen ingang binnen 
te gaan of te verlaten. Zij. die zich hieraan niet 
houden, zullen onmiddellijk kunnen worden ont
slagen. 

Bij het te water loopen van een vaartuig .mogen 
zich daarop all één die arbeiders bevinden. welke 
daartoe door hun brias zijn aangewezen, terwijl zich 
in een .roeiboot nooit meer dan zes personen mogen 
bevinden. 

Overtreding dezer bepaling wordt gestraft met 
een boete van maximum f 2.50. 

_\,-tik.el 13. 

Betaling van overw:en. 

a. Voor de laatste 2 uren vóór den aanvang en de
eerste 2 uren na het einde van den normalen
we,kdag wordt per uur 25 % van het vaste
uodoon extra betaald.

b. Voor elk der overige uren. met uitzondering
van die onder c. genoemd. wordt 50 o/,- van het
vaste uurloon extra betaald.

c. Voor elk uur op Zon- en Feestdagen wordt
100 % van het vaste uurloon extra betaald.
De Zon- en Feestdagen loopen van midder
nacht tot middernacht.
Onder de bovenstaande regeling vallen niet:

1. De uren. die buiten den normalen werktijd ge
werkt worden door werklieden, wier arbeid uit
den aard buiten de gewone uren moet worden
verricht.

2. De uren, die buiten den normalen werktijd ge
werkt ·worden met het doel om niet--gewerkte

, 

uren in te boJcn (z.g.n. ver.schoven uren). 
De betaling voor de ur.en. genoemd sub 1 en 2,

alsmede voor het geval dat met meerdere ploegen 
wordt gewerkt. zal door den werkgever in overleg 
met den fabrieksraad worden vastgesteld. 

Artikel 14. 

Aan de werklieden zal worden betaald op 2en 

Paaschdag, 2en Pinksterdag, Hemelvaartsdag. !en 
en 2en Kerstdag en Nieu1vjaarsdag ( voorzoover 
de laatstgenoemde drie dagen niet op een Zondag 
vallen) het vaste uurloon. dat zij zouden hebben 
verdiend als die dag geen feestdag geweest was. 

Artikel 15 .  

Aan de werklieden. die sedert den I en J anuori 
van hct loopende jaar onafgebroken bij éên of meer 
]eden van den Met�albond in dienst zjjn (waaron� 
der begrepen het geval, dat een werkman gedu
re.nde ten hoogste twee weken buiten zijn schuld 
zonder werk is geweest), zal jaarlijks vacantie w o r 
den gegeven. waarvan d e  totale tijdsduur gelijk zal 
zijn aan êén normale werkweek. en over dien tijd 
h2-1 vasre tru..doo:n ,voiden-êretaalci, dat- zij anders
zouden hebben verdiend. 

De tijd van de. vacantie wordt vastgesteld door 
de Directie en zal als regel worden. gegeven tus
schen I Mei en ultimo Septemhel'. In.dien de werk
gevers diegenen hunner w�.rklieden. die geen recht 
op vacantie hebben. tijdens de vac,intic der andere 
werklieden niet te werk kunnen stellen, zullen zij 
hun over dien tijd het vaste uurloon betalen. dat 
de bedoelde werküeden anders zouden hebben ver
diend. 

Artikel 16 .  

De ingevolge dit reglement geheven bóeten 
komen ten bate van het fonds "Belang�r, ,>rbei 
ders, Werf Gusto". 

Vastgesteld op l September 1930. 


