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GOVERNMENT NOTICE 
GOEWERMENTSKENNISGEWING 
  

DEPARTMENT OF LABOUR 
DEPARTEMENT VAN ARBEID 

No.R.1393 | : en 29 December 2000 

LABOUR RELATIONS ACT, 1995 | 

BARGAINING COUNCIL FOR THE FURNITURE. TRADE, FREE STATE: EXTENSION OF MAIN COLLECTIVE 

_ AGREEMENT (A-AGREEMENT) TO NON-PARTIES 

I, Membathis Mphumzi Shepherd Mdladlana, Minister of Labour, hereby j in terms of section 32 (2) 2) of the Labour Relations 

Act, 1995, declare that the Collective Agreement which ‘appears in the Schedule hereto, which was concluded in the Bargaining 

Council for the Furniture Trade, Free State, and is binding in terms of section 31 of the Labour Relations Act, 1995, on the 

parties which concluded the Agreement, shall be binding on the other employers and employees in that Trade, with effect from 

8 January 2001, and for the period ending 30 Apri 2005. 

M. M.S. MDLADLANA 

Minister of Labour 

Note: An English translation of the Agreement is available on request from the Council. 

  

No. R. 1393 re | oo 29 Desember 2000 

. WET OP ARBEIDSVERHOUDINGE, 1995 | 

BEDINGINGSRAAD VIR DIE MEUBELBEDRYF, VRYSTAAT: UITBREIDING VAN HOOF KOLLEKTIEWE OOREENKOMS 

(A-OOREENKOMS) NA NIE-PARTYE 

Ek, Membathisi Mphumzi Shepherd Mdladiana, Minister van Arbeid, verklaar hierby kragtens artikel 32 (2).van die Wet op 

Arbeidsverhoudinge, 1995, dat die Kollektiewe Ooreenkoms wat in die Bylae hiervan verskyn en watin die Bedingingsraad vir 

die Meubelbedryf, Vrystaat aangegaan is en kragtens artikel 31 van die Wet op.Arbeidsverhoudinge, 1995, bindend is op die 

partye wat die Ooreenkoms aangegaan het, bindend is vir die ander werkgewers en uwerknemers i in daardie Bedryf, met ingang 

van 8 Januarie 2001, en vir die tydperk wat ‘op 30. 0 Apr 2005 eindig. 

M. M.S. MDLADLANA 

Minister van Arbeid 

BYLAE. 

_ BEDINGINGSRAAD VIR DIE MEUBELBEDRYF VAN DIE VRYSTAAT 

KOLLEKTIEWE OOREENKOMS A: HOOFOOREENKOMS~ 

ooreenkomstig die Wet op Arbeidsverhoudinge, Wet No. 66 van 1995, gesluit deur en aangegaan tussen die 

Vereniging van Meubelfabrikante en Stoffeerders, Vrystaat 

(hierna die “werkgewers” of die ‘werkgewersorganisasie” genoem); aan die een kant, en die 

‘National Union of Furniture and Allied Workers of South Africa 

(hierna die “werknemers” of die “vakbond” genoem), aan die ander kant,’ 

wat die partye is by die Bedingingsraad vir die Meubelbedryf, Vrystaat. 

‘



No. 21923 GOVERNMENT GAZETTE, 29 DECEMBER 2000 
  

WOORDOMSKRYWING 

N
O
 

oO 
P
O
D
 
=
 

DIENSVOORWAARDES 

S
R
a
 @ Mm

 = oO Zz mi = mi D x Cc a m
 

o
 

2
A
B
2
A
S
t
e
n
 

Q O a 2 oO 

_
 
O
O
O
 
O
e
m
 

ao 
~
 

=
 

©
 

—
 

( — Oo 
=
 

INHOUDSOPGAWE 

HOOFSTUK 1 

TOEPASSINGSBESTEK VAN OOREENKOMG ...........-.::::cssssssesssesssssesesssesssseeesessesnssneseesesepenseereneseneans 

GELDIGHEIDSDUUR VAN OOREENKOMS. ooo... cece ceeeeeeeeeeseceeeceseneseaeeseseeaesaseesnneetonsaeeesneatsenes soe 

NYWERHEIDSOPTREDE ........o. eee eeeeeceecesnecesnecesnsesaesenseeaeeneaeseeadeersreaeseesesesaesarsueensnees Sea caeeansaeseeaseeeaseneeees 

cece nena eee ERO O RN OPP AAACN SERRE PORE ROSS OR ER OR ERE RHEE SESE SES EO ESS ERE EE ERO ER SRE SEM RUS SEES DEED 

VLAKKE VAN BEDINGING EN ONDERHANDELINGSPROSEDUREG ............0..-ccceccsscseesseceeeseaeeeeeseees 

REGISTRASIE VAN WERKGEWERS........ eaeaeaeseananacasseaeaeaeseseaeanarssessesesenensesesssseseeseseaeseseaueneeaassensnananassess 

JAARLIKSE SLUITING ue eecceesectteneestestseteetententeneeateneennennenesneeens pee vaneneceesenegeseneenenesenenensenenssenas 

SIEKTEVERLOP ......0.cscsescssssssescevssssseeesansesesesavsusenessuaasenecsusddsesaeaeedsasaeaeseeseaeaesenesentesineseeasaaanteneas 

DIENSBEEINDIGING EN AFWESIGHEID .........ccsssssssessesseesssessssseessesssecersseseaseseesstesseeseesseesceseets 

KORTTYD EN ONTSLAG GEGROND OP BEDRYFSVEREISTES......:-csssssssssessssssessssseensseeenses 

NUWE TOETREDERG........ sees eeveneeeaeseesanecesenesededsaneauedesauedeesesaneaeeaeseneanesesaneaeeneseesaeseesoeeeeseeneateates 

(11) VERLOF VAN VAKBONDVERTEENWOORDIGERS ...0.....ceesesseseseseeeseeeeeeesaseseeesaseetaneeseneearaes 

(12) KRAAMVERLOP ......ccccssseesssssuscssssssneceeecenseseessseesecensevansesansensesaneasseneneseasseseesessssesreaesnsueennsarees 

(13) VERLOF VIR GESINSVERANTWOORDELIKHEID..............+ faeces ceseneeseeasascaneecseneaeeneseesenenenanss 

(14) LANGDIENSBONUSG.........csccssssssssssssssessssessesesnssnsessssessssnsusseesesesetesstnecsesenseeeasseeaesesseeasseaaseasnas 

8. LOONBETALINGSPROSEDURE .............cccsssssssssececscsesesesssecseseseseesesesrsessesseseeassssseseeeecesseesuseseanssseeseaeas 

9. VAKANSIEBONUSFONDG........... wee eae enenaeceueesaaaeeaeeseaseedeegsenseseessesenesnssenensnnssenensansaeneneans aeeeeeneeeseaneeneenensaes 

10. ALGEMENE BEPALINGS 

(1) STUKWERK EN WERK VOLGENS ’N AANSPORINGSKEMA ........ccceesessceeseseeesteteestessenseeseanes 

ULTRA VIRES.. 

RENTEHEFFING OP LAAT BETALINGS ......... ecssseseeessceesecesneceansepeseeneseansenaeensenansetsesensntaeaeees 

OUDITERING EN BOEKHOUDING ou... ecceccsecssseeesceeeecsseesnsecsesesersesanescessesesensescessestsedesevenenees 

OPLEIDING VAN VAKLEERLINGE EN/OF LEERLINGE.........ccsccscscesssssessssssstceeeeereees peveneeenes 

VERTONING VAN OOREENKOMS ...ssssssssssssssssssssssssssssssssssscssssssessssssssesssssesessesseseussesessseneeesteee . 

GEDISHONOREERDE TJEKS ...... ec seceeceeee cece sense eenceeeseneenensenseeneas sesessessnseesssesssscussscessvessneensees 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

14) TYDELIKE WERKVERSKAFFINGSDIENSTE EN/OF DIE HUUR VAN ARBEID .........0e 

) 
) 
) 
) 
) 
)} AFDWINGING/REGSKOSTE ......sscsssssssssssessseescenssssssssessessecensssssnseeuseesecessesssevenssecsensssnsevecsiseessen 

15 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17. 
17 
17 
17 
17



STAATSKOERANT, 29 DESEMBER: 2000 No. 21923 5 
  

13. BESOLDIGING 

(1) GRONDSLAG VAN BETALING wiccccsccssssssssssssssssssscsssssssssssssesssetsessssssssssseses esetteseeenesen sesasestense 17 
(2) UURLOON \...csssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssesssessessssessesssssseelessestessssensessnsassssassssnussssveveesessees sessee 18 
(3) DIFFERENSIELE LONE ....scsssssscecsssssscsscsssssssssssetsssssesssssssssssessessscsesesssssssavensesessessssssssanesisseseneen 18 
(4) WERKNEMERS WAT HOER LONE AS DIE GESPESIFISEERDE LONE ONTVANG....sssssssee 18 
(5) LOONKORTING..vessssiesssssessssssesessesesssebesessssssssneessssese vsescuaulesssveeerssssecesueserssuesssalevessseesssvevesesaees 18 
(6) BETALING VIR OORTYDWERK EN WERK OP SONDAE....eesssssse0se evessanansevsesesennnesn sessenseee 18 
(7) BESOLDIGING OP VAKANSIEDAE ......csssssssssssesssssscsssssssssssesscsssesssssssssssssesssessessadetessssseeessseesten 18 

HOOFSTUK 2 

BYSTANDFONDSE 
1. REELS . 

(1) STIGTING EN VOORTSETTING VAN DIE FONDSE ....scesesscssscsssssssssssseessssssesssssssssnsseesetsnen 19 
~ (2) ADMINISTRASIE VAN DIE FONDSE....ceeseecsssssssssssssssssesssssscssesssssssssnsnsesssessessessssneies easassasasesees 19 

(3) WERKING VAN DIE FONDSE..u.....csesssssssssssetssssesssseeees secesssesssessssanacsesisetecsesseransnuansisssecteneessn 20 
(4) OUDITERING VAN DIE FONDSE .u..csscsssssselessecssssccsesssssssssssieussssesessssssansnsssseatseceesssvasssnesseessees 20 
(5) VERSTRYKING VAN DIE OOREENKOMS ..essesssssscsssssssssssssesssssccssssessssssssesssesessessnssssnsuesessecen 20 
(6) LIKWIDASIE VAN DIE FONDSE .......sccesscssccsssssesssccssssssesssscssssssetesessessaserees ceclessesesssstuansnsasnanesees 20 
(7) BYSTAND ONVERVREEMBAAR wesccccccsssssssdesssessessssessssssssssssversesssesesensosssssssessssssessssssesssnassenees 21 
(8) TERUGHOU VAN BYSTAND..vccescccscscscssssssssssssessssseccesvesssssssvsessssseesesessssasaivusessscessssassansessessses 24 
(9) BETALING VAN BYDRAES EN LEDEGELDE .......esccsssssseeeeseee asvasansavteeseeeeessassasanuesseseseeees 24 
(10) WYSIGING VAN DIE REELS EN REGULASIES .......csssissssssssesscessssssssvssssssseseessessisusssessseesee 21 
(11). KOSTES..ceceecssssssssssesessessssssssessssssssssnes pevessssecsessesessssssonsestecessnessnsassnsessssessceereesnsnseniislecaennsesenssssess 24 
(12) RESERWES VAN SIEKTEBYSTANDS- EN SIEKTEVERLOFFONDS o.0.....sssssesssscsssssseseensen 21 

2. SIEKTEBYSTANDSFONDS VIR MEUBELWERKERS VAN DIE VRYSTAAT 
(1) DOELSTELLINGS VAN DIE FONDS. ....cccccssssssssessesssssssereeesen eseeeenssdrecesssseseevecensonnssessansusussnee 21 
(2) LIDMAATSKAP vecesscsscccscssssssssssssssvsessssssessesesssssssnsevsnsssseeesssansannesiensessesnsssssssssens saanaeeesess eanavensee 21 
(3) PENSIOENTREKKERS EN WEDUWEES OF WEWENAARS veessccscssssssssssseseestecsssssssssssssseesees 22 

3. SIEKTEVERLOFFONDS VIR MEUBELWERKERS VAN DIE VRYSTAAT 
(2) DOELSTELLINGS......... secsecelivensostnevesesangassssessbssssseresssbeseesesseseseseesesiusututinuiaeansasssssssesteenensten 20 
(3) LIDMAATSKAP. cecseccscccsscsssssssssssecsssssccsecessssssssnsevsessseccesssessassnsevsseseesseessassuseisenssesssrensssassnseuseesestee 22 
(4) BYSTAND.uclesssssesscsssssssssssssssssssesseesssssessessssesssnse! sesensensen sessessssssssssesesesecssitenisssnsstssssssesssenaneneneees 22 
(5) BEPERKING VAN BYSTAND aoecccccsesesssssssssssssvsnsssnssssnsscessesesesssssnssssesesesssesstusssssssssossanensssanensnee 22 

4. STERFTEBYSTANDSFONDS VIR MEUBELWERKERS VAN DIE VRYSTAAT 
. (1) VOORTSETTING VAN DIE STERFTEBYSTANDSFONDS ..u....ssccssssssssssesesssseseccnnssssssnseseeseseeees 22 

© (2) DOELSTELLINGS....cessssscsessesssseeees susessssssueceessssesseerssueeessessuesessesuusesessseeceessnetesseraseesesennestesstane 22 
(3) LIDMAATSKAP. ..ecsecccsscsscsssstocsssssssccssecsecsssssssssssscssssscceseessssavsnsevstsesssecessessnsavannsseeecevasensannenseneses 22 
(4) LEDEGELD ....ccecccsssscccscssssssssssssssessecceccessesssssssersussecseserssssnsnuunusesseseesessensnsnsessescaseensessnsnnsensessees 22 
(5) STERFTEBYSTAND .....scccsscssssssssesscssscssssessssssssnsevssssecsesesssssnsevsessessesesssssnsavenetissseeessnsssssseeseussseee 20 
(6) BEPERKING VAN BYSTAND ..vccscccsssssccsssssssssssscsessssssssssesvessnssvsessseeseensen setessessesessssssassnssersseees 23 

5. PENSIOENFONDS VIR DIE MEUBELNYWERHEID VAN DIE VRYSTAAT 
(1) MAGTIGING TOT ONTVANGS VAN BYDRAES ......csssssscsssscssssssesssscssssssesssessssassetiesssssssssnmeeesen 23 
(2) OORBETALING AAN SANLAM uiacccsscssssvssssssessscscsssssssesssssvsesssesesessnssssersieessesessasn sessasassevsesesees 23 
(3) LEDEGELDE.w.....teseeecessseessessesssesssecssessssseesatessesseeeses  eessuesauessuessusesaeravessusesaverauesaessneesseeesarense 23 

(4) SANLAM SE PLIGTE..u.....cssssessessssscsssssssessee ssosvesasvasusansasessevensissiveusesessenseseevenrerseseeeeenennenenneenen 23 

HOOFSTUK 3 

GRADERINGS/MINIMUM LONE/LOONVERHOGINGS VOLWEEKBONUSSE EN VERBLYFTOELAE 
1. VOORMANNE EN TOESIGHOUERS.........ccccscsssssssscssccsccsescsssssessesesesssscessnsesesssssrecsssersnsenereeseeseceesenee Lan 24 
2. MEUBELMAKERY ..u...ccssssscsssssssesssscssssssssssssssessesssccsessnssssssdnvevserssacensarsssassnuevsseesescesessssanaeuiisseseeseesesssseneeess 24 
B. STOFFERING.....cccsscesscssscsssssssssssssvssssessscssssssssssssnssessssseseeresssssssssersessseeessssosnsssnnesssesensssssssnnens saastssessassses 28 
4. GORDYNMAKERY ue ccc necnencrne cece ennescsnesecesercresnesesonsesetessneseecetesneearannesegas pace peseeensevensevanse 29



6 No. 21923 GOVERNMENT GAZETTE, 29 DECEMBER 2000 
  

BESTUURDERS VAN VOERTUIE .ii......s.ssscecvssssssssdesssssssssssvssssecsssssesssessnseseceensnseeszees ve edeaneitseves tesdaedestiess . 29 

  

5. 
6, BEDDEGOEDVERVAARDIGING............. seesettsseeteunetintientieetueetienetuettnssiassiessistestiatussesnuseen 29 
7. VAKLEERLINGE 31 
8. VOLWEEKBONUS 31 
9. VERBLYFTOELAE 31 

-BYLAE 1 | : 
BEREKENING VAN BYDRAES BETAALBAAR..sesesescswsnsweweuramnenenusnsurarnnnnasincns’ 82 

|  BYLAE2 © So 
GESPESIFISEERDE MINIMUM LONE EN VOLWEEKBONUSSE ............sccccssssssssssesssssessseesteseessee 33 
AFDELING 1: MINIMUM WEEKLIKSE LONE .......sscssssssssssesssscesussseetsseeeieestttessstiisssinsssesimeneens 83 
AFDELING 2: VOLWEEKBONUSSE .....s.sssssssssssssessssssseresseestnssstesnsseesteseeetenssen seseedeenerenensentin ett 33 
AFDELING 3: VERBLYFTOELAE .....csssssssssssesesisiseesdenseetsesseteseseeen eavseetussteteee sasseeensseetnnsenetansteenios 34 

BYLAE 3 . . 
LANGDIENSBONUSSE........... soscensuanonseen seeeuanacesvnaneeeannecsnsnneenansnnssnanatsnenees eseeetunsstinnsmesessen OG 

| AANHANGSEL A 
KORTTERMYNDIENSKONTRAK ........ccsssssesssee seoseennssentneeies savneeiussstitisstitassntiussietisittiistiinenn 84 

-. ” AANHANGSEL B . SO 
DIENSKONTRAK VIR ONBEPERKTE TERMYN .......essessre sesseeeenssseenssestetnsesrinnen sevsaeteeuseste 87 

AANHANGSEL C | 
DIENSSERTIFIKAAT .........-:.00010 sosceesneeeussssesusseertusseseeasetetusesesnnertesusvecetsertenuesteetaessetaeesttisasesee 40 

HOOFSTUK 1 

1. TOEPASSINGSBESTEK VAN OOREENKOMS 

(1) Hierdie Ooreenkoms moet in die Meubelbedryf, Vrystaat nagekom word— 

(a) deur alle werkgewers wat lede is van die werkgewersorganisasie en deur alle werknemers wat lede is van die 

vakbond, en wat.by die Nywerheid betrokke of daarin werksaam is; 

(b) indie Vrystaat Provinsie, soos dit bestaan het onmiddellik voor die datum van inwerkingtreding van die Grondwet 

van die Republiek van Suid- Afrika, 1993 (Wet No. 200 van 4993). 

(2) Ondanks subklousule (1) is hierdie Ooreenkoms van toepassing op— 

(a) werknemers vir wie lone in hierdie Ooreenkoms voorgeskryf word en op die werkgewers van n sodanige werknemers; 

(°)) vakleerlinge slegs vir sover dit nie onbestaanbaar is met die Wet op Mannekragopieiding, 1 1981, of met ’n kontrak 

wat daarkragtens aangegaan of met voorwaardes wat daarkragtens gesiel is nie. 

(3) Die bepalings van klousules 1 (1) (a), 2, 3, 5, 7 (11), 10 (8) en 10 (10) van Hoofstuk 1 is nie van toepassing op 
werkgewers en werknemers wat nie lede van die werkgewersorganisasie en die vakvereniging onderskeidelik is nie. 

2. GELDIGHEIDSDUUR VAN OOREENKOMS , 

Hierdie Ooreenkoms tree op 1 Mei 2000 tussen die partye in werking en is ingevolge artikel 31 van die Wet vanaf daardie 

datum vir die partye bindend, en is vir nie-partye bindend vanaf die datum wat die Minister van Arbeid ingevolge artikel 32 van 

die Wet vasstel, en bly tot 30 April 2005 van krag. 

3. NYWERHEIDSOPTREDE 

Geen persoon wat gebind is deur hierdie Kollektiewe Ooreenkoms wat die partye aangegaan het, mag vir die duur van die 

Ooreenkoms betrokke raak by of deelneem aan ’n onwettige staking of uitsluiting nie, of in enige optrede ter bevordering van 

’n onwettige staking of onwettige uitsluiting ten opsigte van enige aangeleentheid wat by hierdie Ooreenkoms gereél word. 

| 4. WOORDOMSKRYWING _ 
Alle uitdrukkings wat in hierdie Ooreenkoms gebruik en in die Wet op Arbeldsverhoudinge, 1995, omskryf word, het 

dieselfde betekenis as daardie Wet, en waar daar van 'n. wet melding gemaak word, word ook alle wysigings aan daardie wet 

bedoel, en tensy die teenoorgesielde bedoeling blyk, omvat woorde wat die manlike geslag aandui ook vroue, en. omgekeerd; 

voorts, tensy dit met die samehang onbestaanbaar is, beteken— 

“assistentversendingsklerk” 'n werknemer wat die versendingsklerk bystaan en wat onder sy regstreekse toesig is; 

“assistentstoorman” ’n werknemer wat die stoorman bystaan en wat onder sy regstreekse-toesig is; - . 

“assistenttydbeampte” ’n werknemer wat die tydbeampte bystaan en wat onder sy regstreekse toesig is;
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“ateljeebank” ’n meubelstuk wat ontwerp is as sitplek en vir omstelling in ’n dubbelbed of twee of meer beddens, en 

waarvan die raam hoofsaaklik van metaal gebou is en die sitplek en/of slaapopperviak uit matrasse en/of kussings 

bestaan; a 

“bedryfsinrigting” ’n perseel waar die Meubelnywerheid beoefen word; 

“besoldiging” betaling in geld wat gedoen word of verskuldig is aan venigeen en wat op enige wyse hoegenaamd t uit diens 

‘voortspruit; 

“gesinsverantwoordelikheidsverlof” verlof wat aan:'n Werknemer toegestaan word 1 by die afsterwe of siekte van 

 Naasbestaandes; pe i 

“jeugdige” *n werknemer onder die ouderdom van 21 jaar, vitgesonderd vakleerlinge; 

“korttyd” ’n vermindering in die getal gewone werkure. in ’n. bedryfsinrigting weens ‘n handelslapte, ’n tekort aan 

grondstowwe of 'n algemene onklaarraking van uitrusting of masjinerie veroorsaak deur’ n ongeluk of ander onvoorsiene 
noodgeval; . . . ; . 

“langdiensbonus” ‘n bonus wat betaal word en wat gegrond is op jare diens; 

“ledegelde” die gelde wat ingevolge die reéls na die verskillende fondse oorgedra word; 

“loon” of “salaris” die gedeelte van die besoldiging wat in geld aan ‘n werknemer betaalbaar is ten opsigte van sy gewone 

werkure soos voorgeskryf by klousule 7(1) van hierdie Ooreenkoms, of, waar 'n werkgewer gereeld aan ’n werknemer 

“ “ten opsigte van sy werkure ’n hoér bedrag betaal as dit wat aldus voorgeskryf word, die hoér bedrag; 

“los werknemer” 'n werknemer wat hoogstens drie dae in ’n: week en hoogstens 24 dae in ’n tydperk van 60 

agtereenvolgende.dae by dieselfde werkgewer in diens is; . 

“Meubelnywerheid” of “Nywerheid” of “Bedryf”, sonder om die gewone betekenis van die uitdrukking enigerwys te 

_ beperk, die nywerheid betrokke by die vervaardiging, hetsy i in ‘die. geheel of gedeeltelik, van alle soorte meubels, ongeag 

die materiaal wat gebruik word, en omvat dit onder andere die volgende werksaamhede: 

Herstelwerk, stoffering, herstoffering, beitsing, bespuiting of polering en/of herpolering; die maak van los oortreksels 

en/of kussings en/of gordyne; en/of die maak en/of herstel van raamveermatrasse. en/of rame vir stoffeerwerk; 
houtmagjinering, finering en houtsnywerk in verband met die vervaardiging en/of herstel van meubels; die polering 

en/of herpolering van klaviere; en/of die vervaardiging en/of beitsing, bespuiting, of polering en/of herpolering van 

meubels vir teekamers, kantore, kerke, skole, kroeé of. teaters, en van kabinette vir musiekinstrumente en vir 

radio- of draadloosstelle; en omvat dit ook die vervaardiging van beddegoed, waarvan die omskrywing en vertolking 

alle soorte matrasse, veermatrasse, bo-matrasse, kopkussirigs, peule en stoelkussings omvat; en omvat dit voorts 

die werksaamhede wat verrig word.in persele waar houtmasjinering, houtdraaiwerk en/of houtsnywerk in verband 

. met die produksie.van meubels gedoen word;- en -omvat dit voorts die herstel, herstoffering of herpolering van 

meubels in of in verband met bedryfsinrigtings waarin die produksie- van meubels of enige werksaamheid verbonde 

aan die finale voorbereiding van ’n meubelstuk vir verkoop, hetsy in die geheel of gedeeltelik, uitgevoer word, en die 

finering-Van gelamelleerde blokbord- of ‘laaghoutdeure . wat. vir meubels gebruik word, maar omvat dit nie die 

vervaardiging van artikels wat hoofsaaklik van riet, gras en/of rottang gemaak word | en die vervaardiging van 

metaalmeubels, uitgesonderd die vervaardiging van metaalkatels nie; 

..““nuwe toetreder” 'n werknemer graad III en IV wat nog nie voorheen in die Nywerheid werksaam was nie; 

“onderbaas”.‘n werknemer wat, behoudens die opdragte van dié’bestuur, gebruiklikerwys en gereeld die werk van ander 

werknemers in een of meer afdelings van 'n-bedryfsinrigting-reél terwyl hy self ook, in die geheel of gedeeltelik, betrokke 
_ is. by-meubelproduksie enof. stoffeerwerk er/of enige \ van die werksaamhede wat in Hoofstuk 3 van die Ooreenkoms 
genoem word; ve : 

“ondervinding” die tydperk wat ‘n werknemer altesaam (in beroep: waarin hy aangestel is) in’n nywerheid werksaam was; 

“openbare vakansiedae” openbare vakansiedae soos omskryf i in die Wet op Openbare Vakansiedae, 1994, en beteken 

dit voorts die dae vervat in Bylae | van genoemde Wet; 

“opsigter” ‘n werknemer wat op die fabrieksperseel woon en verantwoordelik.| is vir een of meer van die volgende pligte: 

(a) Versorging van die inhoud van die. perseel; 

(b) versorging en skoonmaak van die perseel; 

(c) toesighouding oor skoonmaakpersoneel; 

“personeelverminderingstoelae” die bedrag wat, soos by kiousule 7 (9) (b).(3) voorgeskryf, betaal moet word. aan:’n 

werknemer wat afgedank is as gevolg van personeelvermindering; 

“proefwerknemer” 'n werknemer vir wie lone voorgeskryf word en wat vir ’n proeftydperk van twee weke in diens is van 

'n spesifieke bedryfsinrigting om die werkgewer in staat te stel om te bepaal hoe goed die werknemer daartoe in staat is 

om die werksaamhede i in Hoofstuk 3 van die Ooreenkoms omskryf, te verrig; 

“Raad” die Bedingingsraad vir die Meubelbedryf, Vrystaat, geregistreer ingevolge artikel 7 Bylae 7 van die Wet; 

“siekte” liggaamlike ongeskiktheid weens ongesteldheid of besering as gevolg waarvan 'n werknemer nie in staat is om 

te werk nié, maar uitgesonderd ongeskiktheid waarvoor vergoéding ingevolge die Ongevallewet betaalbaar is en/of 

ongeskiktheid wat die gevolg is van wanordelike gedrag, opsetiike besering, wangedrag of die misbruik van sterk drank, 
alkohol of dwelmmiddels; :
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“stoorman” ‘n werknemer wat in beheer j is van voorrade inkomende goedere of klaar of. halfklaar produkte en. wat 

verantwoordelik is vir die ontvangs, opberging, verpakking of uitpak van goedere in ’n stoor of pakhuis of die aflewering 
van goedere uit ’n stoor of pakhuis aan die verbruiksafdeling in ’n bedryfsinrigting of vir versending; 

“stukwerk” behoudens klousule 10 (1) van hierdie Ooreenkoms, ’n stelsel waarvolgens die betaling van lone uitsluitiik 
gegrond word op die hoeveelheid werk verrig of die produksie gelewer; 

“toesighouer”—kyk “voorman’; 

“tydbeampte” ’n werknemer wat in beheer is van 'n tydopneemicestel en/of wat rekords hou wat met hierdie soort werk 
in verband staan; 

“tydelike werkverskaffingsdiens” jemand wat teen vergoeding vir ’n werkgewer ander persone verkry of voorsien wat— 

(a) aan die werkgewer dienste lewer of vir die werkgewer werk verrig; en 

(b) deur die tydelike werkverskaffingsdiens besoldig word, en is die persone in (a) en (b) bedoel die werknemers 

van die tydelike werkverskaffingsdiens en is die werkverskaffingsdiens daardie persone se werkgewer; 

“uurloon” die werkiike weekloon van die betrokke werknemer, gedeel deur 44 of die kleiner getal ure wat die 
bedryfsinrigting gewoonlik werk; 

“Vakansiebonusfonds” die Vakansiebonusfonds vir die Meubelnywerheid van die Vrystaat wat by klousule 9 (2) (a) van 
Hoofsiuk 1 voortgesit en ingevolge daarvan deur die Raad geadministreer word; 

“vakleerling” ’n werknemer wat diens doen ingevolge ’n skriftelike geregistreerde vakleerlingskapkontrak;, 

“yvakman” 'n werknemer graad | en/of graad Il wat enige van of al die werksaamhede verrig wat in die Meubeinywerheid 

verrig word, uitgesonderd die werksaamhede vir werknemers graad Ill en IV, voorgeskryf by Hoofstuk 3 van die 
Ooreenkoms, en wat— 

(a) ooreenkomstig die vereistes van die Wet op Mannekragopleiding, 1981, of ooreenkomstig 'n skriftelike kontrak 

wat deur die Raad goedgekeur is, ’n leertyd in 'n aangewese ambag uitgedien het; of 

(b) in besit is van ’n sertifikaat wat kragtens die Wet op Mannekragopleiding, 1981, aan hom uitgereik is; 

“vennoot” ’n persoon wat as sodanig aangedui word in 'n vennootskapsooreenkoms van ’n vennootskap wat as 
werkgewer geregistreer is of geregistreer moet word, welke persoon— 

(a} gemagtig is om op die bankrekening van die werkgewer te werk; en/of 

(b) se naam as ’n vennoot voorkom in ’n vennootskapsooreenkoms wat by die Raad ingedien is; 

“versendingsklerk” ’n werknemer wat heeltyds of hoofsaaklik betrokke is by die versending of verpakking of ontvangs van 

goedere vir vervoer of aflewering en wat die nagaan, massameet, verpakking, merk, adresseer, of versending daarvan 
kan behartig of daaroor kan toesig hou; 

“yoorman” en/of “toesighouer” ’n werknemer wat in ’n toesighoudende hoedanigheid diens doen en wat onder andere 

by die uitvoering van sy pligte, wat regstreeks met die Meubelnywerheid verband moet hou— 

(a) as sy vernaamste plig,.’n bedryfsinrigting of ’n afdeling of onderafdeling daarvan bestuur; en/ot 

(b) gebruiklikerwys en gereeld die werk van ander werknemers reél; en/of 

(c) die bevoegdheid besit om werknemers in diens te neem of te ontslaan of aanbevelings in dié verband of in 
verband met bevorderings of rangverlagings te doen; en/of 

(d) gebruiklikerwys en/of gereeld diskresionére magte uitoefen; en 

(e) ’*n week- of maandloon betaal word wat minstens gelyk is aan dié vir die hoogsbetaalde werknemer in hierdie 
Ooreenkoms voorgeskryf; en 

(f) ten volle betaal word, ongeag of hy die volle getal werkure wat in hierdie Ooreenkoms voorgeskryf word, 
gewerk het of nie; 

maar omvat dit nie werknemers wat betrokke is by kosteberekening, ontwerp, aankoop, beplanning, organisering, reéling 

en/of kontrollering van die pligte van voormanne en/of toesighouers nie, met dien verstande dat in afwesigheid van 

voormanne en/of toesighouers, voornoemde uitgesonderde werknemers geag word die voormanne of toesighouers te 
wees; 

“wag” ’n werknemer wat by ’n werkgewer wat by die Raad geregistreer is of geregistreer moet word, in diens is om 

persele of ander onroerende goed te bewaak; 

“werkende werkgewer” iemand, uitgesonderd ’n vennoot of ’n direkteur in ’n vennootskap of maatskappy of ’n lid van ’n 

beslote korporasie, wat self enige van die klasse werk bedoel in Hoofstuk 3 van die Ooreenkoms verrig en wat— 

(a) ingevoige klousule 6 as werkgewer geregistreer is of geregistreer moet word; of 

(b) ‘n vennootis in ’n vennootskap wat ingevolge klousule 6 as werkgewer geregistreer is of geregistreer moet t word; 
of 

{c) ’n direkteur is van ’n maatskappy wat ingevolge klousule 6 as werkgewer geregistreer is of geregistreer moet 

word; of : 

(d) ’n lid is van ’n beslote korporasie wat ingevolge klousule 6 as werkgewer geregistreer is of geregistreer moet 
word;
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“werknemer graad I” 'n werknemer wat enige van of al die werksaamhede verrig wat in die Meubelnywerheid verrig word, 
uitgesonderd die werksaamhede vir werknemers graad Il, Ill en IV voorgeskryf by Hoofstuk 3 van die Ooreenkoms; 

“werknemer graad iP? 'n.werknemer wat enige van of al die werksaamhede vetrig wat in die Meubelnywerheid verrig word, 
- uitgesonderd die werksaamhede vir werknemers graad |, Ill en IV voorgeskryf by Hoofstuk 3 van die Ooreénkoms; 

~ “werknemer graad Ill” ‘n werknemer wat enige van of al die werksaamhede verrig wat in die Meubeinywerheid verrig 
. word, uitgesonderd die werksaamhede vir werknemers graad |, II en IV voorgeskryf by Hoofstuk 3 van die Ooreenkoms; 

. “werknemer graad IV" én werknemer wat enige van of al die werksaamhede verrig wat in die Meubelnywerheid verrig 
word, uitgesonderd die werksaamhede vir werknemers graad |, Il en ill voorgeskryf by Hoofstuk 3 van die Ooreenkoms; 

“Wet” die Wet op Arbeidsverhoudinge, 1995; 

-5. VLAKKE VAN BEDINGING EN ONDERHANDELINGSPROSEDURES 
(1) Viakke van bedinging 

Die Raad is die forum waar daar oor alle aangeleenthede aangaande hierdie Ooreenkoms beding moet word, en 
hy kan vir die leiding van werkgewers en werknemers menings en beslissings uitspreek wat nie met die bepalings 
onbestaanbaar is nie. 

(2) Onderhandelingsprosedures - 

(a) Indien ’n party by die Raad met onderhandelings wil begin vir die wysiging van 'n bestaande ooreenkoms 
Of die voorstelling van 'n nuwe ooreenkoms, moet sodanige party skriftelike voorstelle by die Raad se 

) _ Sekretaris indien. - 
(b) Die Sekretaris moet dadelik reél vir die sirkulasie van die voorstel aan alle belanghebbende partye en moet 

stappe doen om 'n onderhandelingsvergadering te belé binne 45 dae na indiening van die voorstel. Waar 
die Sekretaris, in oorlegpleging met die Voorsitter .van die Raad, besluit dat die voorstel ‘n 
nywerheidsaangeleentheid is, moet die Raad se Uitvoerende Komitee die datum van die eerste . 
onderhanderlingsvergadering bepaal en sodanige onderhandelingsvergadering moet belé word binne 30 
dae na die vergadering van die Uitvoerende Komitee. , 

(c) Indien die partye ‘ooreenkom, kan verdere onderhandelingsvergaderings gehou word en die partye kan . 
ook besluit op prosedures, dokumentasie, of enige ander aangeleenthede om sodoende die 
onderhandelings te ondersteun. 

(d) Indien die partye nie onderling ooreenkomes, ingevolge subklousule 5.2.3 hieronder, kon bereik nie, kan 
een of meer van die partye die Raad sktiftelik in kennis stel dat hulle in geskil verkeer en moet die Raad 
oortuig word dat 'n afskrif van die verwysing aan die ander partye by die geskil beteken is. 
Nywerheidsgeskille en/of enige dispuut moet ingevolge klousule 12 hieronder, besleg word. 

6. REGISTRASIE’VAN WERKGEWERS 
(1) (a) Elke werkgewer moet binne een maand vanaf die datum waarop hierdie Ooreenkoms in werking tree, as hy dit 

nie reeds ingevolge enige vorige ooreenkoms gedoen het nie, en elke werkgewer wat na daardie datum tot die Nywerheid 
toetree, moet binne een maand nadat hy met sy werksaamhede begin het, aan die Sekretaris van die Raad ’n ingevulde 
registrasievorm stuur in die vorm wat die Raad voorskryf van tyd tot tyd. 

Opmerking: Hierdie Aanhangsel is verkrygbaar van die Sekretaris van die Raad, Posbus 869, Bloemfontein, 9300. 
(b) By registrasie kragtens subklousule 1 (a) moet elke werkgewer ’n registrasiefooi van R100,00 betaal, wat nie 

terugbetaalbaar is nie. 

(c) By registrasie kragtens subklousule (1) (a) moet elke werkgewer ’n bank- of kontantwaarborg gelyk aan een maand 
se bydraes aan die Sekretaris van die Raad voorsien. Die Raad behou die reg voor om sodanige waarborgbedrag jaarliks te 
hersien om voorsiening te maak vir loonverhogings en/of bykomende werknemers. 

(2) Waar die werkgewer ’n vennootskap of ’n beslote korporasie is, moet inligting ooreenkomstig subklousule (1) in 
verband met elkeen: van die vennote of die lede van die beslote korporasie verstrek word, asook die naam waaronder die 
vennootskap of die beslote korporasie bedryf word, tesame met ’n afskrif van die vennootskapsooreenkoms of die 
stigtingsverklaring van die beslote korporasie, na gelang van die geval. , 

(3) (a) Wanneer daar enige wysiging is in die besonderhede wat ingevoige subklousule (1) verstrek is, moet die 
werkgewer binne 14 dae na sodanige wysiging 'n nuwe registrasievorm soos die Raad, van tyd tot tyd voorskryf, aan die Raad 
indien. 

(b) ’n Werkgewer wat voornemens is om op te hou om 'n werkgewer te wees, moet die Sekretaris van die Raad minstens 
14 dae voor die datum waarop hy voornemens is om aldus op te hou, skriftelik daarvan in kennis stel. 

.(4) Elke werkgewer moet die nodige werknemerrekords hou, soos voorgeskryf in die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, 
1997 (Wet No. 75 van 1997). , 

00081709—B
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7. DIENSVOORWAARDES 

(1) Gewone werkure: Se ce 

(a) Behoudens andersluidende bepalings in hierdie Ooreenkoms, mag geen werkgewer van ’n werknemer vir 

“wie lone voorgeskryf word, uitgesonderd een wat uitsluitlik as nagwag werksaam is, vereis of hom toelaat 

(i) ‘meer as 44 uur, uitgesonderd etenspouses, in 'n bepaaide werkweek te werk nie; of 

(ii) meer as-9 uur, uitgesonderd etenspouses, op ’n bepaalde dag te werk nie. 

(b) Die gewone werkure van 'n nagwag mag hoogstens 50 uur in ’n week van ses dae wees: Met dien 

-  ‘verstande dat daar van ’n nagwag Vereis kan word om sewe nagte in ‘n week te werk, in welke geval sy 

werkgewer hom, benewens sy weekloon, ’n bedrag gelyk aan 'n derde van sy weekloon moet beiaal ten 

opsigte van werk verrig op die sewende dag van die week. 

(c) Elke werkgewer moet in sy bedryfsinrigting op ‘n plek wat vir sy werknemers maklik toeganklik is, ’n 

kennisgewing vertoon waarin die aanvangs- en sluitingstyd van die werk op elke dag van die week, die 

; etenspouse en die voormiddag- en namiddagteepouse aangegee word. 

(2) Rus-enetenspouses: . ae ee 

‘n Werkgewer moet aan elkeen van sy werknemers (werknemers wat noodwerk verrig)— 

_ (a) ‘nruspouse van 10 minute so na as moontlik aan die middel van elke oggend- en namiddagwerktydperk 

toestaan waarin so ’n werknemer nie verplug of toegelaat mag word om enige werk te verrig nie, en 

- godanige pouse moet as deel'van gewone werkure beskou word; 

(b) ’‘n etenspouse van minstens een uur toestaan nadat ’n ononderbroke tydperk van nie meer nie as vyf ure 

gewerk is. — ok : 

(3) Skofwerk: 

‘n Werkgewer kan sy bedryfsinrigting sowel gedurende die nag as die dag laat werk: Met dien verstande dat tyd 

wat tussen 18:00 en 6:00 gewerk word, as nagskof beskou moet.word. Alle werknemers wat verplig of toegelaat 

word om _nagskof. te werk, moet, benewens die voorgeskrewe loonskaal, ’n verdere 10 persent van die 

_ . voorgeskrewe skaal ontvang vir alle tyd gedurende die nagskof gewerk... 

.(4) Oortyd: . pee a 

(a) Alle werk deur ’n werknemer verrig buite die weeklikse of daaglikse werkure voorgeskryf by subklousule 

..° .7(1), moet as-oortydwerk beskou word. | . : Be 

(b) ’n Werkgewer kan versoek, welke versoek nie onredelik van die hand gewys mag word nie, dat ’n 

werknemer oortyd werk vir ’n totale tydperk in ’n enkele week van hoogsiens— 

(i) 10 uur; of ° wl te 

(ii) ‘n getal ure (wat meer as 10 kan wees) wat die Raad vasstel, deur middel van ’n skriftelike 

kennisgewing aan die werkgewer waarin die werknemer of klas werknemer ten opsigte van wie die 

kennisgewing van toepassing is en die tydperk waarvoor en voorwaardes waarop dit geldig is, 

bepaal' word: Met dien verstande dat die Sekretaris van die Raad, onderworpe aan die 

goedkeuring van die Raad, in dringende gevalle sodanige toestemming kan verleen. 

(c) Gewone ure gewerk, kan nie met oortydure aangevul word nie: Met dien verstande dat waar 'n 

werknemer van sy werk afwesig is met toestemming van sy werkgewer of waar hy afwesig is weens 

siekte of omstandighede buite sy beheer, hierdie subklousule nie van toepassing is nie en dat daar vir die 

oortydure wat in so ’n geval gewerk is, betaal moet word teen die oortydioon wat van toepassing is op die 

oortydure wat hy gewerk het. — . 

(5) Openbare vakansiedae: oy oa 

Die openbare vakansiedae, soos geprokiameer ingevolge die Wet op Openbare Vakansiedae, 1994, word erken as 

____ betaalde openbare vakansiedae. _ 

(6) Jaarlikse sluiting: . . . 

_ (a).. Elke werkgewer moet aan sy werknemers jaarliks verlof van 21 agtereenvolgende werkdae (uitgesonderd 

‘ openbare vakansiedae) toestaan, wat ’n aanvang moet neem op die Vrydag wat 15 Desember voorafgaan, 

of op 15 Desember indien dit 'n Vrydag is. — | - 

(b) Werkgewers wat nie hul bedryfsinrigtings gedutende. die tydperk in (a) voorgeskryf sluit nie, moer voor 

1 November aansoek doen om vrystelling op die vorm soos voorgeskryt deur die Raad. 

(7) Siekteverlof: — 

(1) ’n werknemer wat nie tot die Siekteverlofionds bydra nie, is geregtig op betaling van siekteverlof: 

{a) “Siekteverlofsiklus” beteken. die tydperk van 36 maande. diens by dieselide werkgewer wat 

onmiddellik volg op— . . - 

(i) die aanvang van ‘n werknemer se diens; of . 

(ii) die voltooiing van daardie werknemer se vorige siekteveérlofsikius.
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(2) 

(b) Gedurende elke siekieverlofsiklus is.’n werknemer geregtig op ’n hoeveelheid siekteverlof met 
betaling wat gelyk is aan die getal dae wat die werknemer gewoonllik sou .gewerk het gedurende 
‘n tydperk van ses weke. — 

(c) ' Ondanks. paragraaf (b) is ’n, werknemer, gedurende die eerste ses maande i in diens, geregtig op 
een dag siekteverlof met betaling vir elke 26 dae wat hy of sy ‘gewerk het. 

. (d) Gedurende ‘n werknemer.se eerste . siekteverlofsiklus kan die werkgewer ’n werknemer se 
geregtigheid op siekverlof ingevolge . paragraaf .(b)_ verminder met die getal siekverlof wat 
ingevolge paragraaf (c {c) geneem is. 

. (e) Behoudens klousule 7 (2).moet ’n werkgewer:’ n werknemer vir ’n dag siekteverlof— 
{i} die loon betaal wat die werknemer. gewoonlik sou ontvang het vir werk Kop daardie dag; en 

(ii) op die werknemer:se gewone betaaldag betaal:: 

@ on Ooreenkoms kan die betaling verminder waarop n werknemer ingevolge hierdie klousule 
geregtig is ten opsigte van afwesigheid van enige ‘dag indien— - 

(i) die getal dae betaalde siekteverlof minstens vergelykbaar vermeerder word met enige 
vermindering in die daaglikse bedrag siektebetaling; en 

(ii) die werknemer se geregtigheid op betaling— 

(aa). vir enige dag se siekteverlof, minstens 75 persent is van n die loon wat aan die werk- 
.nemer betaalbaar is vir die gewone ure wat die. werknemer op daardie dag sou 
gewerk het; en 

(bb) vir siekteverlof oor die siekteverlotsiklus ten minste gelyk.is aan 1 die werknemer se 
geregtigheid Ingevolge paragraaf (b). Se 

Bewys van ongeskiktheid: 

- (a) 'n Werkgewer hoef ’ 'n werknemer. nie ingevolge Klousule (1 (1) te betaal nie indien die werknemer 
afwesig was van sy of haar werk vit meer 4s twee opeenvolgende dae of by meer as twee 
geleenthede’ gedureride 'n tydperk van’ agt weke en, op versoek ‘van die werkgewer, nie ’n 
mediese sertifikaat voorlé wat verklaar dat die werknemer as gevolg van siekte of of besering vir die 
duur-van sy of-haar afwesigheid nie in staat was om te werk nie. 

(b) Die mediese sertifikaat moet uitgereik en onderteken wees deur ’n mediese praktisyn of ’n ander 
" persoon wat gekwalifiseer is om pasiénte te diagnoseer en te behandel en wat geregistreer is by 
_ 'n beroepsraad wat by ‘n Wet van die Parlement ingestel is. oy 

(c) Indien dit nie redelikerwys uitvoerbaar is vir ’n werknemer wat op die werkgewer se persee! woon 
om 'n mediese sertifikaat te bekom nie, mag die. werkgewer nie. betaling ingevoige paragraaf (a) 

- weerhou nie tensy die werkgewer redelike bystand aan n die werknemer verleen om die sertifikaat 
te bekom. ; 4 

(8) Diensbeéindiging en afwesigheid: 

(a) Vir diensbeéindiging van toepassing ¢ op die werknemers, sowel as die werkgewers in die Nywerheid is die 
kennisgewingtydperk soos volg: 

[1 Gedurende die proeftydperk van drie maande—een uur kennis; 

QJ tot ’n jaar diens.(proeftydperk ingesluit)-—een week kennis; 

LJ méer as een jaar diens (proeftydperk ingesluit}—twee weke kennis: 

Met dien verstande dat die reg van ’n werkgewer of werknener om 'n dienskontrak om'n regsgeldige rede 
sonder kennisgewing te beéindig; nie hierdeur’ geraak word nie. 

Ondanks subklousule (a) kan ’n werkgewer en 'n werknemer skriftelik ooreenkom 0 oor 'n langer kennis- 
gewingstydperk. - oo 
‘n Werkgewerr of ’n werknemer kan ’n dienskontrak sonder kennisgewing beéindig ‘deur, in plaas van 

- kennis te gee, ’n bedrag gelyk aan minstens een.uur se loon of die loon vir sodanige langer tydperk as 
waartoe die werkgewer en werknemer ingevolge subkiousule (b) hiervan ‘ooreengekom het, aan die 
werknemer of die werkgewer te betaal of aan die betrokke party af te staan, na gelang van die geval. 
Vir diensbeéindiging mag die kennisgewingtydperk nie saamval met ’n werknemer se _afwesigheid met 
verlof nie. 

Behoudens subklousules (a), (b), (c (c) en (d) van ‘hierdie klousule, mag geen werknemer gedurende die tye 
waarop die bedryfsinrigting oop is, sonder’die ‘uitdruklike toestemming van sy werkgewer van die werk 
wegbly nie, behalwe weens siekte en/of beserings of wéens oorsake buite die beheer van die werknemer. 
'n Werknemer. wat versuim om vir werk aan te meld, moet die & werkgewer binne 24 uur op die doeltref- 
fendste wyse moonilik daarvan in kennis stel.;: :
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(9) Korttyd en ontslag gegrond op bedryfsvereistes: 

(a) Waneer ’n werkgewer weens 'n handelslapte, 'n tekort aan grondstowwe of ’ n algemene onklaarraking van 

- — uitrusting of masjinerie veroorsaak deur ’n ongeluk of ander onvoorsiene noodgeval, nie vir sy werknemers 

werk vir die volle gewone weeklikse werkure van sy bedryfsinrigting het nie, kan hy. sy werknemers korttyd 

laat werk vir hoogstens die tydperk van sodanige handelsapte, tekort aan’ grondstowwe ‘of ‘algemene 

onklaarraking van uitrusting of masjinerie. Die beskikbare werk moet onder al die. werknemers in ’n 

~ afdeling verdeel word. Die werkgewer moet die -Raad skriftelik in kennis stel van enige beoogde korttyd 

wat gewerk sal word. 

“(b) (1) Wanneer ’n werkgewer beoog om een of meer -werknemers, te ontslaan. weens redes gegrond op 

die werkgewer se bedryfsvereistes, behoudens dat korttyd van minder as 35 uur per week cor ’n 

aaneenlopende tydperk van een week gewerk, moet die werkgewer oorleg pleeg— 

(i) met iemand met wie die werkgewer volgens voorskrif van n kollektiewe ooreenkoms oorleg 

moet pleeg; — 

(ii) ~ met ’n werkplekforum, indien daar nie 'n kollektiewe ooreenkoms is wat oorlegpleging vereis 

nie en die werknemers wat waarskynlik deur die beoogde ontslag geraak sal word, in diens 

is van 'n werkplekforum; 

(iii) met enige geregistreerde vakbond wie se lede waarskynlik deur die beoogde ontslag geraak 

sal word, indien daar nie ’n werkplekforum is in die werkplek waar sodanige werknemers in 

diens is nie; en 

(iv) met die werknemers wat waarskynlik deur die beoogde ontslag geraak sal word, of met hulle 

verteenwoordigers wat vir daardie doel benoem is, indien daar nie so 'n vakbond is nie. 

"Die oorlegplegende partye moet poog om eenstemmigheid te bereik oor— 

(i) geskikte maatreéls— 

(aa) omdie ontslag te vermy; 

(bb) om-die getal persone wat ontslaan word, tot die minimum te beperk; 

(cc) om die tydsberekening van die ontslag moontlik te verander, en 

(dd) om die nadelige gevolge van die ontslag te versag; en 

(ii) . die metode vir die selektering van die werknemers wat ontsiaan sal word. 

Personeeiverminderingstoelae van een week se gewone loon vir elke voltooide jaar diens is 

betaalbaar: Met dien verstande dat gedurende die eerste en laaste jaar diens, 10 raande of langer 

diens beskou word as ’n voltooide jaar diens. 

Die werkgewer moet aan die ander oorlegplegende party skriftelik alle tersaaklike inligting verstrek 

wat insluit, maar nie beperk is nie tot— 

(i) die redes vir die beoogde ontslag; 

(ii) die alternatiewe wat die werkgewer oorweeg het voordat hy ontslag voorgestel het, en die 

- redes waarom elk van daardie alternatiewe verwerp is; 

(ii) die getal werknemers wat waarskynlik geraak gaan word en die werkkategorieé waarin hulle 

in diens is; 

die voorgestelde metode vir die selektering van welke werknemers ontslaan moet word; 

die tydstip \ wanneer, of die tydperk waartydens, ontslag waarskynlik van krag sal word; 
(iv) 
(v) 
(vi) die voorgestelde uittreeloon; 

) enige bystand wat die werkgewer beoog om die werknemers wat waarskynlik ontslaan gaan 

word, aan te bied;.en 

(viii) die moontlikheid van die herindiensneming van n die ontslane werknemers in die toekoms. 

Die bepalings van artikel 16 van die Wet, saamgelees met die veranderinge wat in die konteks nodig 

is, is van toepassing op die openbaarmaking van inligting. 

Gedurende die oorlegpleging moet die werkgewer die ander oorlegplegende party 'n geleentheid 

(vii 

- bied om vertoé te rig.oor enige aangeleentheid waaroor daar oorleg gepleeg word. 

Die werkgewer moet die vertoé wat deur die ander oorlegplegende party gerig is, oorweeg en 

daarop reageer, en indien die werkgewer nie daarmee eens is nie, moet die werkgewer redes 

daarvoor verstrek. 

Die werkgewer moet die werknemers wat ontslaan staan te word, ‘selekteer volgens selekterings- 

maatstawwe— 

(i). waarvoor die ooriegplegende partye ooreengekom het; of 

(ii) wat billik en objektief is indien daar nie oor maatstawwe ooreengekom is nie.
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(c) ‘n Werknemer wat hom op enige dag op die, gewone. aanvangstyd van die bedryfsinrigting vir diens 
aanmeld en vir wie daar geen werk beskikbaar is nie, moet ten opsigte van so ’n dag ’n bedrag van 
minstens vier uur se.loon betaal word, tensy hy vooraf deur sy werkgewer daarvan in kennis gestel is dat 

- Sy dienste op die betrokke dag nie nodig sal wees nie. Do 
(10) ° Nuwe toetreders: . a pe oo . 

(a) Nuwe toetreders tot die nywerheid word toegelaat om slegs werksaamhede soos in Hoofstuk 3 van hierdie 
, Ooreenkoms vir werknemers graad III en graad IV beskryf, te verrig. a 
(b) Die werkgewer van sodanige nuwe toetreders kan skriftelik, en in die vorm soos deur die Raad 

voorgeskryf, aansoek doen om die nuwe toetreders vir die eerste ses maande diens teen 60 persent van 
die gespesifiseerde minimum loon vir werknemers graad Ill en IV te besoldig. 

(11) Verlof van vakbondverteenwoordigers: , 
Vir die doe! om opleidingskursusse en/of seminare en/of vergaderings by te.woon wat gereél word deur die vakbond 
wat 'n party by hierdie Ooreenkoms is, is werkwinkelverteenwoordigers geregtig op verlof met besoldiging van vier 
dae per jaar, onderworpe aan die volgende voorwaardes: 

(a) Die verlofsiklus.begin op 1 November elke jaar, Verlof wat nie deur ’n vakbondverteenwoordiger geneem 
word nie, moet gedurende ’n enkele verlofsiklus aan die nuutgekose. vakbondverteenwoordiger toeval. 
Verlof is nie oploopbaar of oordraagbaar van een werkgewer na ’n ander werkgewer nie. 

(b) die vakbond moet die program van die ‘opleidingskursusse en/of seminare en/of die agenda van 
vergaderings minstens sewe dae vooraf aan die werkgewer bekend maak; , 

(c) die vakbond moet vooraf reélings met ’n werkgewer tref vir die vrystelling van sleutelpersoneel. Hoogstens 
50 persent van die gekose_ vakbondverteenwoordigers by 'n bepaalde. bedryfsinrigting mag op ’n 

" Spesifieké dag ’n opléidingskursus en/of seminaar en/oft vergaderings bywoon; 
(d) die getal vakbondverteenwoordigers wat. in ’n bepaalde bedryfsinrigting gekies word, moet in die 

verhouding van hoogsiens een tot 10 werknemers wees; 

(e) die naam/name van die gekose vakbondverteenwoordigers moet deur die senior vakbondverteen- 
woordiger aan die werkgewer bekendgemaak-word; . 

(f) dié vakbond-moet die werkgewer van skriftelike bewys-voorsien dat die opleidingskursus en/of seminaar 
_ en/of vergadering, vir watter doe! die verlof met besoldiging toegestaan is deur die spesifieke vakbond- 
verteenwoordigers bygewoon is. . m 

(12) Kraamverlof: 

'n Vroulike werknemer wat vir ’n bevalling gaan, is geregtig op kraamverlof vir 'n tydperk van hoogstens vier maande 
waartydens sy 30 persent van haar salaris moet ontvang, met-’n waarborg van herindiensneming na verstryking 
van die voornoemde tydperk op dieselfde bedinge en diensvoorwaardes as op die datum waarop die kraamverlof 
toegestaan is, onderworpe aan die volgende voorwaardes: 

(a) Die werknemer wat met kraamverlof afwesig is, moet.haar werkgewer voor of op die verstrykingsdatum 
van die tydperk van vier maande in kennis stel of sy haar diens sal hervat al dan nie; 

(b) bewys van die bevalling moet aan die werkgewer verskat word op die datum waarop die werknemer diens 
hervat in die vorm van ’n geboortesertifikaat of 'n sterftesertifikaat, in die geval doodgeboorte, of ’n 

_ Mediese sertifikaat in die geval van ’n miskraam; 
(c) die werkgewer kan die waarborgtydperk van vier maande verleng by ontvangs van ’n geldige mediese 

sertifikaat van ’n geregistreerde mediese praktisyn’ waarin gesertifiseer word dat die werknemer om 
mediese redes nie diens kan hervat nie; os 

(d) die werkgewer word toegelaat om ’n tydelike werknemer op kontrakbasis in diens te neem in dieselfde 
kategorie en vir dieselfde tydperk as waarvoor kraamverlof aan die werknemer toegestaan is. Korttermyn- 
dienskontrakte kan van die Raad in pro forma-formaat verkry word (sien Aanhangsel A); 

(e) gedurende die tydperk in paragraaf (d) bedoel, is al die bepalings van die ooreenkomste wat deur die Raad 
geadministreer word, op die tydelike werknemer van toepassing; , 

(f) gedurende die kontraktydperk van die werkgewer, onderworpe. aan die riglyne soos van tyd tot tyd deur 
die Nywerheidshof bepaal of om enige ander regsgeldige rede, die tydelike kontrak beéindig. 

(13) Verlof vir Gesinsverantwoordelikheidsverlof: a 7 oo. 
~ (a) ‘nh Werknemer wat langer as vier maande in diens van 'n- werkgewer is, is jaarliks geregtig op drie dae 

betaalde verlof. Die nodige bewys, wanneer sodanige werknemer se kind gebore word of wanneer’n kind 
siek is, of by die dood van die werknemer se gade of lewensmaat, of ouer, grootouer, kind, aangenoeme 
kind, kleinkind, broer of suster, moet ingedien word. 

(b) ’n Werknemer se ongebruikte verlof ingevolge hierdie klousule verstryk aan die einde van die jaarlikse 
verlofsiklus en mag nie oploop nie. : me mo .
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(14) Langdiensbonus: = Coe! . 

Die werkgewer moet aan werknemers langdiensbonusse vir ononderbroke ‘diens betaal, soos voorgeskryf in 

Bylae 3. -. De 
- rn : 

a 8. LOONBETALINGSPROSEDURE oo . 

- (1) Lone moet weekliks in kontant betaal word gedurende die gewone werkure op. die gewone: betaaldag of by diens- 

beéindiging indien dit voor die gewone. betaaldag geskied. Die betaaldag van elke bedryfsinrigting is Vrydag, behalwe waar 

Vrydag ’n dag is waarop daar nie gewerk word nie, in welke geval die laaste werkdag voor Vrydag die betaaldag is. 

(2) Die loon wat ingevolge die Ooreenkoms aan ’n werknemer verskuldig is, moet aan die werknemer gegee word in ’n 

verseéide koevert waarop die naam van die werkgewer, die datum van betaling, die naam of nommer van die werknemer.en 

die bedrag daarin en hoe die bedrag bereken is, verskyn. 

(3) . Die werkgewer mag geen premie vra of aanneem vir die opleiding van ’n werknemer nie: Met dien verstande dat 

hierdie subklousule nie geld ten opsigte van opleidingskemas waartoe ‘n werkgewer regtens moet bydra nie. 

_ (4) Geen bedrag mag van 'n werknemer se loon afgetrek word vir skade aan materiaal of vir watter doe! ook al nie 

uitgesonderd die volgende: © *_. Oe . 

(a) nn Bedrag wat in verhouding is tot ’n-tydperk wat ’n werknemer om 'n ander rede as op las of op versoek van sy 

werkgewer van sy werk afwesig is; . —_ —— 

(b) ’n bedrag eweredig aan die tyd wat 'n bedryfsinrigting gesluit.is ingevolge ’n onderlinge reéling tussen die 

wergewer en minstens 75 persent van sy werknemers, 7 _ . ., 

(c) met die skriftelike toéstemming van ’n werknemer, bedrae vir siekte-, versekerings-, pensioen- of ander soortge- 

_ lyke fondse; — 

(d) bydraes ingevolge klousule: 10 (11) van die Ooreenkoms; 

(e) enige bedrag wat 'n werkgewer regtens of ingevolge ’n bevel van ’n bevoegde hof moet of mag aftrek; 

(f)’ aftrekkings vir ledegeld van die vakbond = 

(g) wanneer die gewone werkure wat in klousule 7 (1) voorgeskryf word, weens korityd verminder word, ’n bedrag 

_ eweredig aan die hoeveelheid korttyd gewerk; oO 

(h) bydraes tot die Raad se Siektebystandfonds en Siekteverloffonds; 

(i) bydraes tot die Raad se Pensioenfonds; — . 

(i) enige ander bedrae met die’ skriftelike toestemming van die werknemer wat deur die Raad en of Pensioenfonds 

goedgekeur is. oe 

. Oo 9: VAKANSIEBONUSFONDS 

(1) (a) Elke werkgewer moet ten opsigte van elke werknemer (uitgesonderd 'n los werknemer); gegrond op die 

besoldiging gespesifiseer in Afdeling. 1 van Bylae 2 en bereken op die wyse gespesifiseer in Bylae 1, op die gespesifiseerde 

vorm maandeliks nie later nie as die 15de van die volgende maand vakansiefondsgeld oorbetaal aan die Sekretaris van die 

Raad. oO - 

, (b) Indien die Vakansiebonusfondsgeld wat ingevolge hierdie klousule aan 'n vakleerling of leerling betaalbaar is, minder 

is as die besoldiging wat hy sou ontvang het indien die fabriek nie gesluit was nie en hy die gewone ure gedurende genoemde 

verloftydperk gewerk het, moet sy werkgewer hom by die aanvang van die verloftydperk ’n bedrag betaal wat gelyk is aan die 

verskil tussen sy Vakansiebonusfondsgeld en die bedrag van sy besoldiging wat hy sou ontvang het indien hy normale ure sou 

gewerk het. 

(2) (a) Alle geld wat in die Vakansiebonusfonds gestort word, moet gedeponeer word in ’n bankrekening wat op naam 

van die Fonds geopen moet word. Alle betalings uit die fonds moet geskied deur middel van tjeks getrek op die Fonds se 

rekening, en die tjeks moet geteken word deur twee persone wat behoorlik daartoe gemagtig is deur die Raad. Die Raad moet ~ 

rekord hou van elke werknemer ten opsigte van wie betalings ingevolge hierdie klousule gedoen word, en ook van die bedrag 

wat ten opsigte van sodanige werknemer in die Vakansiebonusfonds gestort word. 

_ (b). Tussen 7 en 15 Desember van elke jaar moet daar aan elke werknemer Vakansiebonusgeld betaal word wat gelyk is 

aan die bedrag wat gedurende die jaar eindigende die laaste week van Oktober ten opsigte van hom in die Vakansiebonusfonds 

gestort is. oO . , 

(3) Vakansiebonusfondsgeld wat onopgeéis bly, vir ’n tydperk van twee jaar vanaf die datum waarop dit betaalbaar word, 

val aan die algemene fondse van die Raad toe: Met dien verstande dat die Raad aanspreeklik is vir die betaling, uit die 

‘algemene fondse van die Raad, van alle Vakansiebonusfondsgeld wat verskuldig is en opgeéis word gedurende ’n verdere 

tydperk van drie jaar vanaf die datum waarop hulle aldus aan die algemene fondse van die Raad toegeval het: Voorts met dien 

“verstande dat, indien die Raad ontbind word gedurende enigeen van die tydperke hierin genoem, en ondanks andersluidende 

bepalings in hierdie subklousule, sodanige geld drie maande na die datum van sodanige ontbinding finaal aan die Raad se 

‘algemene fondse toeval. — oe : “ " oo . 

(4) Die Raad kan van die geld wat aan die Vakansiebonusfonds behoort, van tyd tot tyd belé: Met dien verstande dat die 

geld belé word ooreenkomstig artikel 53 (5) van die Wet en die rente op sodanige beleggings aan die algemene fondse van die 

Raad toeval as teenprestasie vir die Raad se administrasie:van die Fonds.
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(5) Indien die boedel van 'n werkgewer gesekwestreer word, of indien ’n maatskappy wat:’n: werkgewer-is, in likwidasie 
-geplaas-word en. geld ingevolge hierdie. Kiousule deur sodanige: werkgewer. aan. die .Raad. -verskuldig is. ten opsigte van ’n 
werktydperk van ’n .werknemer, is die werknemer ten opsigte van wie die geld verskuldig is, behoudens-die. insolvensiewet, 
1936, soos gewysig, by sodanige sekwestrasie of.likwidasie daarop geregtig om Vakansiebonusfondsgeld van hoogstens een 
en ’n kwart dae se loon vir elke maand'van sodanige. dienstydperk\ van hoogstens 12 maande te eis asof sodanige geld vir die 
td6epassing van: genoemde \ Wet t besoldiging uitmaak: Die > Raad kan Sodanige, geld ‘namens ‘a n werknemer e eis vir’ betaling a aan 
hom. : : SO ; we HL Gah We SE geet bs beet 

  

(6) ’n ‘Openbare rekenmeester wat deur die Raad aangestel moet twordle én wie se bésoidiging deur die Raad bepaal moet 
word, moet die’ rekenings van die Vakansiebonustonds n minstens: een: maal per jaar ouditeer én moet voor “of op 31 Maart elke 
jaar 'n staat opstel wat die volgende toon: oo : ; : “. 7 

(a) Alle geld wat ingevolge hierdie klousulle ontvang is; 

‘(b) uitgawes’ geédurende die voorafgaande 12 maande. geéindig: 31 ‘Oktober onder alle hoofde aangegaan tesame 
met 'n balansstaat van die bates en laste van die Vakansiebonusfonds op daardie datum. 

(7 ") Juiste afskrifte van die geouditeerde staat en balansstaat, medeonderteken, deur die Voorsitter ‘van die Raad;, en van 
die ouditeursverslag daaroor, moet daarna by die kantoor van die Raad ter insae lé, Gewaarmerkte afskrifte van die staat, 
balansstaat en ouditeursverslag moet 80 gou moonitlik, maar nie’ ‘later: ‘nie as drie maande na a verstryking” van n die tydperk wat 
daardeur gedek word, deur die Raad aan die Direkteur-generaal van Arbeid ‘gestuur word. ° mrs 

(8) Ondanks die verstryking of kansellasie van hierdie Ooreenkoms gaan die’ Raad voort om die Vakansiebonusfonds te 
bestuur, totdat dit gelikwideer is of oorgeplaas is is na -enige ander fonds wat vir rdie doe! van die’ voorsiening \ van jaarlikse verlof- 
betaling'aan werknemers geskép is. - Bos cop " . oe z : 

  

(9) Ingeval die Raad ontbind word of ophou ¢ om-te funksioneer, moet die Vakansiebonusfonds van dan af bestuur word 
deur ’n komitee, vir daardie doel deur die partye aangestel voor die ‘ontbinding of sluiting van-die Raad, welke:komitee bestaan 
uit ’n gelyke aantal werkgewer- en werknemerverteenwoordigers. In .die::geval..waar: sodanige- Komitee: om enige rede nie 
daartoe in staat is om sy pligte uit te voer nie, moet: die partye ’n trustee of trustees. aanstel.om die pligte van die komitee uit te 
voer, en vir hierdie doel het Sodanige trustees dieselfde magte as die komitee. 

(10) In die’ geval waar daar geen Raad bestaan ten tyde. van. die verstryking v van. hierdie Ooreenkoms nie, moet die 
Vakansiebonusfonds gelikwideer word deur die komitee of trustee soos aal estel ingevolge. subklousule (9). 

(11) In die geval van die likwidasie van die Vakansiebonusfonds. ingevolge | subklousule (8) of (9) hierbo, moet die 
oorblywende gedeelte van die gelde, na die betaling van alle. eise- ‘teen die Vakansiebonusfonds, met inbegrip van die 
administrasie- en die likwidasie-uitgawes, dorbetaal word in die algemene. fonds van die Raad: In die geval waar die Raad 
gesluit is voor die likwidasie van die Vakansiebonusfonds, moet ‘die oorblywende gelde kragtens artikel 59 (5) van die Wet, 
oorgeplaas word na die Kommissie vir Versoening, - Bemiddeling en-Arbitrasie. — 

(12) Die _Vakansiebonusfondsgeld. moet: deur: die werkgewer | aan die. ‘werknemer betaal ‘word en: mag nie van die 
Desoldiging van enige werknemer aigetrek w word nie. s ms coe Shoe, Das 

10. ALGEMENE BEPALINGS - 

(1) Stukwerk en werk volgens ‘n aansporingskema: OLB atc ot 

~-(a).. Geen werkgewer mag van enigiemand vereis of. hom. toslaat 0 om— = . . 

(i) stukwerk te verrig nie;. Boas : “ cee te, ey 

‘(lily volgens ’ n ander aansporingskema. as ‘dié in hierdie klotisule beskryf, te werk nie. 

(b) Behoudens’ die voorwaarde dat geen werknemer minder betaal ‘Mag word as die bedrag waarop hy 
“ooreenkomstig hierdie Ooreenkoms: as °n _tydwerker ‘geregtig sou wees nie, kan” ‘n werkgewer ’n 
werknemer se loon baseer op die hoeveelheid werk vertig of produksie gelewer: Met dien verstaride dat 
sodanige loonbetalingstelsel alleentik’ toclaatbaar is-in die vorm van’ ’n ‘aansporingskema ‘ten opsigte 
waarvan die werkgewer en die werknemer ooreéngekom het, soos in subklousule (c) en (d) uiteengesit. 

(c) ’n Werkgewer. wat ’n aansporingskema. wil invoer, moet.’ n gesamentlike komitee bestaande uit verteen- 
: woordigers van die bestuur en van die werknemers i in, die lewe 1 Toep wat na oorlegpleging, met die vakbond 

- wat ’n party by. hierdie Ooreenkoms | is en wie se lede by die saak betrokke is, ooreen kan kom oor die 
bepaling van so ’n skema. . 

  

(d) . Die bepalings van sodanige dafisporingskamia en alle iatere ‘wysigings ‘daarvan. waaroor. or die komitee kon 
_ ooreengekom. het, moet.op.skrif gestel en deur die lede. van-die komitee onderteken word, en dit mag nie 
. deur die komitee verander.of deur enigeen van, ‘die partye. beéindig. word nie tensy die party wat die. skema 
wil verander of beéindig, skriftelik die ander party. kennis *-gegee, het, soos deur die parlye by. die. aangaan 
‘van sodanige ooreenkoms ooreengekom is.. . . . 

(e) 'n Werknemer wat vir ’n tydperk volgens.'n aansporingsbonusskema in 1 diens- geneem is, :moet. + die volle 
. bedrag. betaal word wat hy verdien het ooreenkomstig.¢ die. aansporingsbonusskale. waaroor. daar ingevolge 

hierdie klousule ooreengekom is. : me Pe ve . ne ay 
(f) Hierdie Klousule i is nie op vakleertings van toepassing nie. : 

r
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(2) 

(3) 

(6) 

(7) 

(10) 

(11) 

Buitewerk: 

(a) Geen werkgewer mag van enigeen van sy werknemers vereis of hom toelaat om werk in verband met die 

Meubelnywerheid elders as in sy bedryfsinrigting te onderneem nie, behalwe wanneer sodanige werk in 

verband staan met die voliooiiing van ’n bestelling wat by die werkgewer geplaas is en wat bestaan uit die 

aanbring, aanmekaarsit, herstel of poleer van meubels in ’n perseel wat die elendom | is van, of geokkupeer 

word deur, die persoon vir wie die werk onderneem word. 

(b) ’n Werknemer wat in die Meubelnywerheid werksaam is, mag nie terwyl hy in diens van 'n werkgewer in 

sodanige Nywerheid is, werk in verband met die Meubelnywerheid vir eie rekening, vir verkoop, of namens 

’n ander persoon of firma vra, onderneem of bestellings daarvoor neem nie, hetsy teen vergoeding al dan 

nie. 

(c) Met uitsondering van sodanige buitewerk as waarvoor daar in subklousule (a) hiervan voorsiening gemaak 

word, mag geen werkgewer en/of werknemer werk in verband met die Meubelnywerheid onderneem in’n 

ander perseel as die perseel geregistreer ingevolge die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid van 

1993, of in werkkamers wat by die Raad geregistreer is en wat uitsluitlik gebruik word vir werk in die 

Meubeinywerheid nie. Oe 

(d) Geen werkgewer mag werk in verband met die vervaardiging van meubels, hetsy in die geheel of 

_gedeeltelik, uitbestee nie, behalwe aan ’n bedryfsinrigting wat aanvaar is as lid van die werkgewers- 

organisasie wat ’n party is by hierdie Ooreenkoms, of wat by die Bedingingsraad geregistreer is [maar 

behoudens subklousule (c)], behalwe dat waar ’n bedryfsinrigting nie georganiseer is om.’n bepaalde soort 

werk op sy eie perseel te doen nie en die Nywerheid nie daardie soort diens aan vervaardigers wat by die 

Nywerheid betrokke is, verskaf nie, werkgewers daarop geregtig is om die werk uit te bestee. 

Verskatfing van gereedskap: 

- Werkbanke, klampe, handskroewe, lympoite en alle kwaste moet deur die werkgewer verskaf word. Die werkgewer 

moet op eie koste die gereedskap van die werknemers wat hulle gewoonlik in sy diens gebruik, teen verlies of 

- vernietiging deur brand verseker. In hierdie verband is elke werknemer verplig om op aanvraag ’n inventaris van die 

gereedskap in sy besit voor te I en om verder die inligting te verstrek wat van tyd tot tyd deur die Versekeraars ten 

opsigte van genoemde gereedskap vereis word. 

Indiensneming van minderjariges: 

Niemand onder die ouderdom van 16 jaar mag in die Nywerheid in diens geneem word nie. 

Werkende werkgewers: 

Alle werkende werkgewers moet voldoen aan die werkure, betaling van Vakansiebonusfondsbydraes (teen 

minstens die gespesifiseerde loonskaal van ‘n voorman), betaling van Pensioenfondsbydraes, betaling van 

uitgawes van die Raad en openbare vakansiedae. Alle betalings moet bereken word teen minsiens die 

gespesifiseerde loonskaal van 'n voorman. 

Verbode indiensnemings: 

Ondanks andersluidende bepalings in hierdie Ooreenkoms, word geen bepaling waarby indiensneming van ‘n 

werknemer vir enige graad werk of op enige.voorwaardes verbied word, geag die werkgewer te onthef van die 

betaling van die besoldiging en die nakoming van die voorwaardes wat hy sou moes betaal of nagekom het as 

sodanige indiensneming nie verbode was nie en die werkgewer moet voortgaan om die besoldiging te betaal en die 

voorwaardes na te kom asof die indiensneming nie verbied was nie. . 

Indiensneming van Vakbondarbeid: 

Geen persoon mag daarvan weerhou word om in die nywerheid werksaam te wees op grond van sy lidmaatskap 

van ’n vakbond al dan nie. 

Agente: 

Die Bestuurskomitee moet aangewese persone as agente aanstel, wie se aanstelling deur die Raad bekragtig moet 

word, om by die uitvoering van hierdie Ooreenkoms behulpsaam te wees. 

Verteenwoordigers van Vakbond in die Raad: 

Elke werkgewer moet aan enigeen van. sy werknemers wat verteenwoordigers in die Raad is, alle redelike fasiliteite 

verleen om hul pligte in verband met die vergaderings van die Raad.na te kom. 

Ledegeld vir Vakbond: 

’n Werkgewer moet van die loon van ‘n werknemer wat lid is van die vakbond die bedrag van die werknemer se 

vakbondledegeld aftrek en die bedrag wat aldus afgetrek is, maand vir maand binne 15 dae aan die Sekretaris van 

die Raad stuur, tesame met ’n staat wat elke werknemer se betaling aantoon. 

Uitgawes van die Raad: 

(a) Ter bestryding van die.uitgawes van die Raad moet elke. werkgewer aan die Raad ’n bedrag, soos 

gespesifiseer in Bylae 1 van hierdie Ooreenkoms, betaal.
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(12) 

(13) 

(19) 

(20) 

(b) ’n Werkgewer in die Nywerheid moet, ten opsigte van elke werknemer werksaam by hom,.aan die Raad 
‘n bedrag, soos van tyd tot tyd gespesifiseer, betaal vir die handhawing van ’n geskilbeslegtingprosedure, 
soos vereis. deur die Wet. , 

Dienssertifikaat: | 
Die. Werkgewer moet by beéindiging van ’n werknemer se dienskontrak 'n dienssertifikaat aan hom uitreik soos 
gespesifiseer in Aanhangsel C. 

. Ultra vires:.. 

Indien enige bepalings van hierdie Ooreenkoms deur ’n bevoegde geregshof ultra vires verklaar word, word die 
ander bepalings van hierdie Ooreenkoms geag die Ooreenkoms uit te maak en bly dit van krag vir die onverstreke 
geldigheidsduur van hierdie Ooreenkoms. 

Tydelike werkverskaffingsdienste en/of die huur van arbeid: 

' Die tydelike werkverskaffingsdiens en die werkgewer is gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik indien die tydelike 
werkverskaffingsdiens ten opsigte van enige van sy werknemers enige bepalings van die Ooreenkoms oortree. 

Renteheffing op laat betalings: OS : 

Indien die Raad ’n bedrag wat ingevoige die bepalings van hierdie Ooreenkoms verskuldig is, nie ontvang teen die 
15de dag van die maand wat volg op die maand ten opsigte waarvan dit betaalbaar is nie, is die werkgewer 
onverwyld aanspreeklik vir en moet hy rente betaal op sodanige bedrag of op sodanige mindere bedrag as wat nog 
nie betaal is nie, teen twee persent per maand, behoudens die bepalings van die Wet op die Voorgeskrewe 
Rentekoers, Wet No. 55 van 1975, bereken vanaf sodanige 15de dag tot die dag waarop die betaling werklik deur 
die Raad ontvang word: Met dien verstande dat die Raad na goeddunke betaling van sodanige rente of ’n gedeelte 
‘daarvan in ’n individuele geval kan kwytskeld. Rente betaalbaar ingevolge hierdie subklousule moet in die 
algemene fondse van die Raad gestort word. 

Ouditering en boekhouding: _. , 

Die Raad moet verseker:dat behoorlike boekhouding gedoen en rekords gehou word ten opsigte van elke Fonds 
. deur die Raad geadministreer, en dat ‘n jaarlikse oudit van elke Fords uitgevoer word ooreenkomstig die bepalings 

van die Wet en die Konstitusie van die Raad. 

Opleiding van vakleerlinge en/of leerlinge: 

Elke werkgewer word verplig om kragtens die bepalings van die Skills Development Act van 1998 by die Suid 
Afrikaanse Inkomste Diens (S.A.I.D.) te registreer en die gespesifiseerde fooi aan die S.A.I.D. in te betaal. 

Vertoning van Ooreenkomste, reéls en regulasies: 

Elke werkgewer moet op ’n opvallende piek in sy bedryfsinrigting wat vir sy werknemers maklik toeganklik is, ’n 
leesbare afskrif van enige van die Raad se Kollektiewe Ooreenkomste en Fondse se reéls en regulasies opgeplak 
hou. 

Gedishonoreerde tjeks: 
Wanneer ’n werkgewer enige verskuldigde bedrag geld wat in die Raad se Kollektiewe Ooreenkoms voorgeskryf is, 
op 'n ander wyse as in kontant betaal, en so ‘n betaling word om watter rede ook al gedishonoreer, word ’n boete, 
geheel en al na goeddunke van die Raad opgelé. Die werkgewer moet hierdie boete ook betaal. Die boete moet 
gelyk wees aan 1,5 persent van die bedrag wat gedishonoreer is. , 
Afdwinging/regskoste: : 
Wanneer dit nodig geag word of vir die Raad raadsaam is om wetlike stappe in.enige bevoegde forum/regbank te 
doen vir die invordering van enige geld wat deur die werkgewer van die werknemer/s se gelde verhaal is en nie aan 
die Raad oorbetaal is nie, is die skuldenaar (werkgewer/debiteur) aanspreeklik vir enige regskoste wat deur die 
Raad aangegaan is. Hierdie koste sluit in die koste op ’n prokureur-kliént-skaal indien die Raad aan enige 
regspraktisyn opdrag gegee het om enige gelde te vorder. 

11. VRYSTELLINGS 

Aansoeke om vrystelling, ontvang van enige werknemer of werkgewer, van enige bepalings van die Raad se Kollektiewe 
Ooreenkoms A: Hoofooreenkoms is onderworpe aan die bepalings van die Raad sé Kollektiewe Ooreenkoms B: Vrystellings en 
Geskilbeslegting, saamgelees met klousule 18 van die Konstitusie van die Raad. 

12. GESKILBESLEGTINGSPROSEDURE 

Alle geskille, indien dit deur die Wet na die Raad verwys word vir versoening en arbitrasie, is onderworpe aan die bepalings 
van die Raad se Kollektiewe Ooreenkoms B: Vrystellings en Geskilbeslegting, saamgelees met klousule 15 van die Konstitusie 
van. die Raad. . 

(1) 
13. BESOLDIGING 

Grondslag van betaling: 

Ondanks andersluitende bepalings in hierdie Ooreenkoms moet daar vir alle werk wat gedoen is, betaal word teen 
die loonskaal gespesifiseer vir die werksaamhede wat verrig is, en mag die betaling nie op die tegniese vaardigheid 
of kwalifikasies van die betrokke werknemer gegrond word nie.
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~Q) 

(4) 

“a 

‘Uurloon: 

Vir alle werk deur ‘werknemers verrig, ‘moet ‘daar ° n uurloon betaal word. Die uurloon moet bepaal word deur die 

“ werklike weekloon te’ deel deur 44 of deur die kleiner getal ure wat die bedrytsinrigting gewoon werk. 
7 @ 

n ‘Werknemer, uitgesonderd n os werknemer, van wie ‘daar vereis word of wat t toegelaat word om werk te verrig 

Differensiéle lone: 

wat normaalweg teen ‘n hoér loonskaal as sy gewone loonskaal vergoed word, moet vir die hele dag waarop 

sodanige werk verrig word, teen die hoér loonskaal vergoed word. 

Werknemers wat hoér lone as die gespesifiseerde lone ontvang: 

‘n Werknemer vir wie ‘n loon gespesifiseer’ ‘word i in Hoofstuk 3 van hierdie Ooreenkoms, en wat op die datum van 

inwerkingtreding van hierdie Ooreenkoms ’n hoér loon as die minimum gespesifiseerde loon vir sy betrokke graad 

van werk ontvang,. moet, so lank hy in diens van dieselfde werkgewer bly en dieselfde werk bly verrig, ’n loon 

ontvang wat nie laer is nie as die loon wat hy op die datum van inwerkingtreding ontvang het: Met dien verstande 

dat die Raad ’n vermindering van sodanige hoér loon tot die peil van die gespesifiseerde loon vir ’n n werknemer van 

sy graad kan magtig. 

Loonkorting: 

.(a) Geen werknemer mag, terwy! hy in diens van 'n werkgewer is, n geskenk, bonus, lening, waarborg of 

terugbetaling, hetsy in kontant of in natura, wat in werklikheid neerkom op ‘n korting van die loon wat 

ingevolge die Ooreenkoms aan die werknemer betaal moet word, aan die werkgewer gee nie en die 

werkgewer mag dit nie van die werknemer ontvang nie. 

(b) Daar mag van geen werknemer vereis word om, as deel: van sy dienskontrak, by sy werkgewer of op ’n 

plek deur sy werkgewer aangewys, kos of i inwoning aan te neem nie of.om van sy werkgewer goedere te 

_koop of eiendom. te huur nie.. ne 

“ Betaling vir. oortydwerk en-werk op Sondae: 

Betaling vir elke. uur of gedeelte van n uur ‘ooityd gewerk, moet soos volg geskied: 

(a) Vir alle tyd na die gewone ‘sluitingstyd en tot om 22:00 op ’n Maandag tot.’n Vrydag, of na 18:00 op 

Saterdag, gewerk, teen een en ’n half maal die loon van die betrokke werknemer; 

_-(b)-; vir_alle. tyd-tussen 22:00 en:die gewone: aanvangstyd van Maandag tot Vrydag, of na 18:00 op Saterdag, 

". gewerk, teen dubbel die loon:van die betrokke werknemer; vir werk op Sondae verrig, minstens ‘n volle 

dag se dubbele loon:of dubbel-die:loon ten opsigte van die hele tydperk’ wat-op dié Sondag gewerk is, 

naamlik die grootste bedrag; vir.alle tyd gewerk op Goeie Vrydag en Gesinsdag, benewens die dag se loon 

verskuldig ten opsigte van elk van die dae, teen: dubbel die loon van die betrokke werknemer; 

(c) vir alle ure wat daar langer gewerk word as die daaglikse ure soos voorgeskryf en ten opsigte waarvan 

geen besoldiging vir oortydwerk kragtens paragrawe (a) en (b) van hierdie subklousule betaalbaar is nie, 

“teen een en’n half maal. die loon van die betrokke werknemer; 

_ {d) vir alle tyd langer as 56 uur per, week gewerk, teen dubbel die loon van die betrokke werkenemer. 

Besoldiging op vakansiedae: 

(a). Elke werknemer word vir elkeen van ndie  openbare ve vakansiedae coreenkomstig die volgende subklousules 

betaal: “ ee 

“(iy “Indien die werknemer: nie . werk: nie gedurende ' n  openbare vakansiedag wat andersins ' n gewone 

~-werkdag sou wees, moet die werknemer betaal word teen agt en-vier vyfde maal die uurloon van 

die werknemer, of sy uurloon maal die: getal ure wat hy gewoonllik sou | gewerk het indien die dag 

“nie ’n-openbare vakansiedag was nie. . 

(ii) Indien die werknemer werk gedurende ’ n openbare vakansiedag wat andersins 'n gewone werkdag 

“+ gou wees, ‘moet die werknemer; benewens die dag se betaling wat ooreenkomstig subartikel (i) 

“moét geskied, addisionele betaling ontvang vir die ure gewerk tydens die vakansiedag, bereken 

teen éen en ’n half maal die uurloon van die betrokke werknemer. 

di” ‘Indien ‘die werknemier werk gedurende ’n openbare vakansiedag wat andersins nie ‘n gewone 

werkdag sou wees ‘nie, “moet die werknemer betaal word teen een en.’n half maal die uurloon van 

die betrokke werknemer vir alle tyd gewerk tot om 18:00 op sodanige dag en teen dubbel die 

~ uurloon van die ‘betrokke! werknemer vit alle: tyd gewerk na 18: 00 gedurende sodanige 

, vakansiedag. . 

(b) Indien ° n werknemer ‘se ¢ dienste deur die s werkgewer betindi word sewe dae of minder voor— 

a (i) Goeie Vrydag; of . oo oe woe 

(ii) die jaarlikse sluitingsdatum, bese 

is die werknemer desondanks:geregtig op betaling vir Goeie Vivdeg en n Gesinsdag in in die geval van 

(i) hierbo en vir Kersdag in die geval van mn hierbo..
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(c) 

(d) 

Ondanks hierdie klousule is enige openbare vakansiedag uitruilbaar vir enige ander dag wat by wyse van 

, ooreenkoms bepaal is, of waaroor ’n werkgewer en werknemer ooreengekom het, welke ooreenkoms deur 

die Raad bekragtig moet word by wyse van ‘n behoorlike vrystelling kragtens:hierdie Ooreenkoms. 

indien enige tyd op Goeie Vrydag, Gesinsdag of Kerksdag met die Raad se toestemming gewerk word, 

moet ’n werknemer, benewens die dag se betaling, ten opsigte van elk van hierdie dae een en ‘n half maal - 
die uurloon van die betrokke werknemer betaal word. 

HOOFSTUK 2 

BYSTANDFONDSE 

1. REELS 

Algemene bepalings van toepassing ten opsigte van al die fondse ‘waarvoor in n hierdie Ooreenkoms voorsiening gemaak 
word. 

(1) Stigting en voortsetting van die Fondse: 

Die volgende fondse gestig ingevolge die Ooreenkoms gepubliseer i in Goewermeniskennisgewing No. R. 2436 van 
20 November 1989 word hierby voortgesit: 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Siektebystandfonds vir die Meubelwerkers van die Vrystaat. 

Siekteverlofionds vir die Meubelwerkers van.die Vrystaat. 

Sterftebystandfonds vir die Meubelwerkers van die Vrystaat. 

Pensioenfonds vir die Meubelnywerheid van die > Viystaat. 

(2) Adminisirasie van die Fondse: 

(a) 

(f) 

(g) 

(h) 

Die Onderskeie Fondse, met uitsondering \ van die Pensioenfonds, word geadministreer deur 
bestuurskomitees deur die Raad aangestel en bestaan uit gelyke verteenwoordiging van die vakbonde en 
werkgewersorganisasies wat partye by die Raad is. Die bepalings van die Raad se konstitusie betreffende 
die verkiesing van ’n voorsitter en ondervoorsitter, hul ampstermyn en die belé en hou van vergaderings 
van die Raad en die reg van plaasvervangers | vir‘ die verleenwoordigers is mutatis mutandis van 
toepassing in die geval van die bestuurskomitee. , : 

Die Fondse moet geadministreer. word ooreenkornstig reals wat vir hierdie doel deur die Raad 
gespesifiseer word, en sodanige reéls mag ‘nie onbestaanbaar met hierdie Ooreenkoms, die Wet, of ‘n 
ander wet wees nie, en moet onder andere die volgende spesifiseer: 

(i) Die Fondse se bystand en die kwalifikasies daaraan verbonde; 

(ii) die prosedure vir die indiening en betaling van eise; 

(iii) ander sake waaroor die Raad besluit. 

Die Raad kan te eniger tyd nuwe reéls opstel of bestaande reals wysig of intrek, en besonderhede van alle 
wysigings daarvan moet by die Direkteur-generaal van Arbeid ingedien word. 

Die Raad moet ’n sekrétaris wat as die Sekretaris van die Fondse bekend sal staan, en ander personeel 
wat nodig is vir die behoorlike administrasie van die Fondse, aanstel. 

Die bestuurskomitees kan enige of alle’ bystand weier. aan.en/of weerhou van 'n lid en/of sy afhanklikes 
wat, na die komitee se mening, op ’n wyse opgetree het wat bereken was om'die belange van die Fondse 
of hul lede te benadeel of wat dit na alle waarskynlikheid benadeel het: Met dien verstande dat aan 
sodanige lid die geleentheid gebied. moet word om. by die Raad, wie se e beslissing finaal is, appél aan te 
teken teen die beslissing van die. Komitee. . 

Ingevolge die komitee, om watter rede ook al, nie in n staat i is om ‘sy pligte na te kom nie, moet die Raad 
hierdie pligte waarneem en sy. bevoegdhede uitoefen. . 

Geskille betreffende die uitleg, betekenis of bedoeling van enigeen’ van die bepalings. van hierdie 
Ooreenkoms of rakende die administrasie van die Fondse wat die komitee nie kan besteg nie, moet vir 'n 
beslissing na die Raad verwys word. . 

Die lede van die bestuurskomitee, die Sekretaris, beamptes en werknemers van die Fondse is nie 
aanspreeklik vir die skulde en laste van die Fondse/Skemas, nie. 

Die lede van die Raad, die lede van die komitees en die beamptes van die Fondse is nie aanspreeklik nie 
vir enige handeling wat mag lei tot verliese van die Fondse, waar so ’n handeling te goeder trou gemaak 
is, en hulle word hierby deur die Fondse gevrywaar teen alle verliese en onkoste wat teen hulle ingestel 
mag word by of in verband met die bona fide-uitvoering van hul pligte. 

Die Raad en/of komitee of bestuurskomitees mag nie aanspreeklik gehou word vir enige bydraes afgetrek 
en enige bydraes verskuldig en betaalbaar deur ’n werkgewer wat nie aan ‘die Fonds oorbetaal is nie met 
sekwestrasie of likwidasie van so 'n werkgewer se boedel of enigsins. 

Alle uitgawes wat aangegaan word in verband met die administrasie van die Fondse, kom ten laste van 
die Fondse. Lo
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(3) Werking van die Fondse: 

(a): 

(f) 

Die Fondse bestaan uit— 

(i) alle bydraes wat in die Fondse gestort word; ; 

~ (ii) alle rente wat verkry word uit die belegging van gelde van die Fondse; - 

(ii) alle ander gelde waarop die Fondse geregtig word. . oe . 

Alle gelde wat aan die Fondse toeval, moet binne drie dae nadat dit ontvang is, op ’n afsonderlike reke- 

-hing vir elke Fonds by ’n geregistreerde bank- of bougenootskap i in die krediet van die Fondse gedeponeer 

word. 

Die gelde van die Fondse moet +t aangewend word om. bystand en uitgawes ingevolge die reéls van die 

onderskeie Fondse te betaal. 

Ingeval ’n werknemer te sterwe kom, moet die bedrag wat uit die Fondse verskuldig is, per tjek, wat ten 

gunste van sy begunstigdes uitgemaak is, betaal word nadat ’ n gesertifiseerde afskrif van die doodserti- 

fikaat aan die Sekretaris van die Foridse voorgelé i is. 

Alle uitbetalings uit die Fondse geskied per tjek wat onderteken is deur twee lede van die Raad op wie die 

Raad van tyd tot tyd besluit, en medeonderteken deur die Sekretaris of sodanige ander plaasvervangers 

vir die Sekretaris. waarop die Raad van tyd tot tyd besluit. 

-Gelde wat nie nodig is om lopende uitbetalings en uitgawes te bestry nie, mag nie anders belé word nie 

as op ’n wyse gespesifiseer ingevolge artikel 53 (5) van die Wet. 

(4) .Ouditering van die Fondse: 

(a) 

-(b) 

‘n Openbare rekenmeester of openbare rekenmeesters, wie se besoldiging deur die Raad vasgestel word, 

- moet deur die Raad aangestel word en moet minstens een keer‘per jaar die rekenings van die Fondse 

ouditeer en voor of op 30 April elke jaar 'n staat opstel wat die volgende toon: 

(i) alle gelde wat ingevolge hierdie Ooreenkoms ontvang word; 

(ii)  uitgawes wat gedurende die 12 maande wat op 31 Oktober die vorige jaar geéindig het, onder alle 

hoofde aangegaan is, saam met’ n balansstaat wat die bates en laste van die Fondse op daardie 

datum toon. 

Die geouditeerde staat en die balansstaat van die Fondse moet daarna by die kantoor van die Raad ter 

insae Ié en afskrifte daarvan, behoorlik deur die ouditeur onderteken en deur die Voorsitter van die Raad 

mede-onderteken, tesame met ’n verslag wat die ouditeur daaroor uitgebring het, moet binne drie maande 

~ na afloop van die tydperk wat deur sodanige staat en balansstaat gedek word, by die Registrateur van 

Arbeidsverhoudinge ingedien ' word. 

(5) Verstryking van die Ooreenkoms: 

(a): 

(b) 

Wanneer hierdie Oorenkoms of ‘n verlenging daarvan verstryk, moet die Raad wat dan bestaan of die 

trustees wat deur die Registrateur van Arbeidsverhoudinge aangestel is, voortgaan om vir ’n tydperk van 

een jaar die Fondse te administreer ten einde gelde wat aan die werknemers verskuldig is uit te betaal en, 
onderworpe aan die goedkeuring van die Registrateur van Arbeidsverhoudinge, moet alle gelde wat na 

genoemde tydperk van een jaar in die krediet van die Fondse staan, aan die algemene fondse van die 

- Raad toeval. 

‘As die sake van die Raad na afloop van genoemde tydperk van een jaar reeds gelikwideer en die bates 

verdeel is, moet die saldo van die Fondse verdeel word ingevolge die bepalings van artikel 59 van die Wet. 

(6) Likwidasie van die Fondse: 

(a) Wanneer die Ooreenkoms of 'n uitbreiding daarvan verstryk, en geen daaropvolgende ooreenkoms binne 

een jaar na genoemde. datum van verstryking van hierdie Ooreenkoms of ’n verlenging daarvan 

aangegaan word om die werksaamhede van die Fonds voort te sit nie, moet die Fondse deur die Raad 

gelikwideer word ingevolge klousule 1 (5) van hierdie Hoofstuk. 

Ingeval die Raad wat dan bestaan, nie die Fondse ingevolge hierdie kiousule kan administreer en/of 

likwideer nie en/of nie‘in staat‘is nie-of onwillig-is om sy pligte na te kom, of as 'n dooie punt ontstaan 

wat die administrasie van die Fondse na die mening van die Registrateur van Arbeidsverhoudinge, 

onuitvoerbaar of onwenslik maak, kan hy ’n trustee of trustees aanstel wat die pligte van die Raad nakom 

en wat vir sodanige doel die bevoegdhede van die Raad het. 

Ingevat die Raad ontbind word of ingeval hy ophou om te funksioneer gedurende ’n tydperk waarin hierdie 

Ooreenkoms bindend is ingevolge die Wet, moet die Fondse geadministreer word deur die Raad wat dan 

~ bestaan. Vakatures wat in die Raad ontstaan, kan deur die Registrateur van Arbeidsverhoudinge uit die 

geledere. van die werkgewers of die werknemers, na gelang van die geval, gevul word ten einde te 

-verseker. dat daar ’n gelyke aantal werkgewer- en werknemersverteenwoordigers in die Raad is. 

Wanneer hierdie Ooreenkoms verstryk, moet die Fondse, behoudens klousules (6) (a) en (b) hiervan, 

ingevolge klousule 1 (5) van hierdie Hoofstuk deur die Raad wat dan bestaan of deur die trustee of trustees 

wat deur die Registrateur van Arbeidsverhoudinge aangestel is, gelikwideer word.
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(7) 

(8) 

/, (10) 

(4) 

(2) 

‘Bystand onvervreembaar: 

(a) Die bystand verskaf deur die Fonds in hierdie Hoofstuk bedoel, is nie oordraagbaar n nie en-’n lid wat poog 
om sy regte oor te maak, oor te dra, te verpand. of te verhipotekeer, hou onmiddellik op om geregtig te 
wees op bystand hoegenaamd, en lidmaatskap van die Fonds ten opsigte van. homself en sy afhanklikes 
moet beéindig word: Met dien verstande dat ’n lid se Pensioenfondsbydraes met die goedkeuring van die 
Raad oorgedra kan word na 'n ander geregistreerde erkende voorsorg-/pensioenfonds. 

* . : “ (b), Geen bystand of reg op bystand mag gesedeer, oorgedra, afgestaan of andersins oorgemaak, of verpand 
of verhipotekeer word nie, en geen bydrae deur ’n lid of namens ’n lid gedoen, is vatbaar vir beslaglegging 
of onderhewig aan enige vorm van eksekusie ingevolge ’n uitspraak of bevel \ van 'n geregshof nie, 

“--behalwe’aan enige ander Fonds deur die Raad geadministreer. 

Terughou van bystand: 

n Werknemer wat lid. van enige van die Raad se Fondse i is en op bystand geregit is is, Moet na goeddunke van die 
Raad van bystand uit enigeen van die Fondse ontneem: word in die geval waar sodanige werknemer ’n vals 
verklaring maak of op watter wyse ook al probeer om op bedrieglike of oneerlike wyse bystand te verkry. 

Betaling. van -bydraes en ledegelde: oe 

Alle bydraes en/of ledegeld, gespesifiseer in Bylae 1 van hierdie Ooreenkoms, moet maandeliks deur die 
werkgewer nie later nie as die 15de dag van elke maand wat op die maand volg ten opsigte waarvan die aftrekkings 
van die werknemer gemaak is, aan die Sekretaris gestuur word, en wanneer die werkgewer sodanige bedrae 
betaal, moet hy ’n staat verstrek in die vorm wat die Raad van tyd tot tyd spesifiseer. 

_Wysigings van die reéls en regulasies: 

- Die Raad het die bevoegdheid om sy eié prosedurereéls vir die Komitee \ voor te skryt te verander en te wysig en 
om reéls wat die administrasie van die Fonds beheer, te maak, te wysig en te verander: Met dien verstande dat 
sodanige reéls of enige wysigings daarvan nie. onbestaanbaar met die bepalings van ’n kollektiewe ooreenkoms 
aangegaan tussen die partye of met enige ander wet mag wees nie. ‘n Eksempiaar van die reéls of enige 
wysigings daarvan moet aan die Direkteur- -generaal: Arbeid | gestuur word. 

Kosies: 

_ Alle koste wat.aangegaan word in verband met die administrasie.van die Fondse word die Fondse ten laste gel. 

Reserwes van Siektebystands- ¢ en Siekteverloffonds: 

Uitbetaling uit die Fondse moet gestaak word as die batige saldo van n die Fondse benede Ri 000 daal en die 
~ betaling van verdere voordele moet nie hervat word voordat die batige saldo: van die Fondse weer die bedrag van 

R2 000 bereik het nie. 

2. SIEKTEBYSTANDSFONDS VIR DIE MEUBELWERKERS VAN 1 DIE VRYSTAAT 

Doelsiellings van die fonds: 

' (a) Om aan lede bystand te verleen met betrekking tot die koste van mediese dienste soos van tyd tot tyd in . 
~*~ die reéls gemeld word, en wat voortvioei uit enige siekte, besering en/of ongeluk; 

(b) “om behoudens die reéls van die Fonds aan lede bystand te verleen met betrekking tot die koste van 
medisyne en/of mediese dienste wat voortvloei uit enige siekte, besering en/of ongeluk deur hulself of hul 
athanklikes opgedoen; — 

(c) om die maatreéls te tref en die stappe te doen wat die Bestuurskomitee noodsaaklik ag, vir die 
voorkoming van siekte, beserings en ongelukke en vir die. verbetering en bevordering van gesondheid 
onder lede, afhanklikes en persone in diens of betrokke in die Nywerheid; 

(d) om ’n kontrak met enige. hospitaal, geregistreerde verpleeginrigting, geregistreerde herstellingsoord of 
ander derglike inrigting a aan te. gaan vir die versorging van siek, beseerde of herstellende lede en hul 

_ afhanklikes; . 

- (e) om’n kontrak met enige ander persoon/persone, liggaam, inrigting of owerheid aan te gaan ten opsigte 
van mediése dienste.soos van tyd tot tyd in die reéls gemeld word; 

(f) om al die dinge te doen wat noodsaaklik is vir, bykomend is by of bevorderlik is vir die welsyn van lede en 
hul afhanklikes en vir die verwesenliking van voornoemde <doelstellings. 

Lidmaatskap: 

(a) Lidmaatskap tot die Siektebystandsfonds word voortgesit en is verpligtend vir werknemers in die 
_ Nywerheid, vir wie lone voorgeskryf word in hierdie Ooreenkoms, insiuitende vakleerlinge. 

(b). Persone, uitgesonderd. die persone in (13) (2), wat regstreeks betrokke is by of in diens is in die 
Meubelnywerheid, kan na goeddunke van.die Bestuurskomitee as lede van die Fonds toegelaat word en 
die bepalings van hierdie Ooreenkoms en die reéls van die Fonds is mutatis mutandis van toepassinng op 
persone wat aldus toegelaat word. :
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(3) 

(1) 

Pensioentrekkers en weduwees of wewenaars: 

Lede wat na 20 jaar diens uit die Nywerheid tree, en weduwees of wewenaars van afgestorwe lede, kan toegelaat 

word om steeds deel te hé aan die voordele van die Fonds ooreenkomstig sodanige bepalings en voorwaardes as 

wat die Komitee van tyd tot tyd voorskryf wat.betref bydraes tot die Fonds en andersins. 

3. SIEKTEVERLOFFONDS VIR MEUBELWERKERS VAN DIE VRYSTAAT 

Die Fonds bestaan uit— 

(a) bydraes in die Fonds gestort ooreenkomstig hierdie Ooreenkoms; -’ 

(b) rente verkry uit beleggings van geld’van die. Fonds; en 

~(c) alle ander geld waarop die-Fonds s geregtig word. 

Doelstellings: , 

Die doelstellings van die Fonds is om die. bystand kragtens subklousule (3) voorgeskryf aan lede te verskaf. 

Lidmaatskap: * 

Klousule 12 van Hoofstuk 2 van hierdie Ooreenkoms is mutatis mutandis van toepassing op hierdie Hoofstuk. 

Bystand: . , 

(a) ‘Alle lede wat bydra tot die siekteverlotfonds j is jaarliks geregtig op 40 dae siektebetaling; 

(b) n Bedrag van 60 persent van die salaris of loon word uitbetaal indien ’n lid van die werk afwesig was en 

daarom aansoek gedoen het om~’n voorgeskrewe aansoekvorm en ‘n mediese sertifikaat van 'n 

“ geregistreerde mediese Praktisyn ingedien het. , , 

Beperking van bystand: 

(a) By die berekening van siokteverlatbetaling word slegs werkdae met besoldiging in aanmerking geneem; 

(b) vir die toepassing van hierdie Ooreenkoms word 12 kalendermaande geag tussen 1 November en 

31 Oktober te wees; — 

(c) 'n Lid wat aangeteken i is as is atwesig weens siekte, moet, behalwe in sodanige omstandighede as wat die 

“Komitee kan vasstel, geen siekteverlofbetaling: ontvang vir enige week waarin hy winsgewende werk 

tydens sodanige afwesigheid verrig nie, ongeag die duur van sodanige werk. 

4. STERFTEBYSTANDFONDS VIR MEUBELWERKERS VAN DIE VRYSTAAT 

Voortsetting van die Sterftebystandsfonds: 

(a) Die geld van die Fonds bestaan uit 

(i) die ledegeld wat ingevolge klousule 4.4 hieronder aan die Fonds oorgedra word; 

. (ii) rente verkry uit die beleggings van geld van die Fonds; 

(iii) alle ander geld waarop die Fonds geregtig word of wat aan die Fonds geskenk word. 

Doelstellings: . . . 

Die doelstellings van die Fonds is om n die bystand ingevolge s subklousule (5 ) voorgeskryf by die dood van lede of 

hul eggenote/s of afhanklike kinders tot die ouderdom van 21 jaar te verskaf. 

Lidmaatskap: 

(a) Lidmaatskap van die Fonds-is.verpligtend vir alle werknemers in die Meubelnywerheid van die Vrystaat. 

(b) Behoudens subklousule (3) eindig lidmaatskap van die Fonds—. 

. (i) sodra die bydraes ten, opsigte van sodanige lid gestaak word; of 

(i) wanneer ’n lid sy bande met.die Nywerheid verbreek, en die afhanklike van sodanige voormalige 

_ lid is dan nie geregtig op die bystand wat in subklousule (5) voorgeskryf word nie. 

(c) Ondanks die andersluidende bepalings in paragraaf (b) eindig lidmaatskap nie wanneer die bydraes 

gestaak word weens die onvermoé van 'n lid om te werk vanweé swak gesondheid of dood nie. 

Ledegeld: 

Die ledegeld in klousule 1 (3 (a) bedoel, wat betaalbaar is ten opsigte van lede, is 50 persent van die invorde- 

ringsgelde soos omskryf in klousule 5 (4 ). 

Sterftebystand: 

(a) By die dood van 'n lid en behoudens subklousule (6) is die sterftebystand wat betaalbaar is, soos voig: 

(i) By die dood van ’n lid: ’n Voorskot van 10 persent van die lid se doodsdekking kragtens sy. 

pensioenfonds. Sanlam word verplig om die voorskotbedrag wat die Raad uitbetaal het, aan die 

Raad terug te betaal. .
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(6) 

(ii) By die dood van ’n lid se eggenoot of eggenote: R4 000, 00 Skema A °- 

: R2 000,00 Skema B 

Doegebore of onder ses jaar: R1 000,00 Skema A 

R500,00 Skema B- 

2 -Ses jaar tot 14 jaar: R2 000,00 Skema ‘A’. 

R1 000,00 Skema B 

Vyitien jaar tot 21 jaar: R4 000,00 Skema A 
‘R2 000,00 Skema B 

(b) By die dood van die lid verander die voordele van .die res van die gesin in- opbetaalde v voordele totdat die 

lid 65 jaar oud sou geword het, waarna alle dekking verval. 

(c) - By die. totale. en permanente ongeskiktheid-van die lid verander sy voordeel en die voordele ten opsigte 

van die gesin in opbetaalde voordele totdat die lid 65 jaar oud sou geword het, waarna alle dekking 

verval. Indien die lid vroeér sterf, bly paragraat (b), van toepassing. 

Beperking van bystand: 

(a) .Geen betaling. moet ingevoige. subklousule 5 van -hierdie Hoofstuk gedoen word nie, tensy aansoek 

daarom gedoen word binne 'n tydperk van 6 maande na die datum van die dood van ’n lid se 

eggenoot/eggenote of afhanklike kinders tot die ‘ouderdom van 21 jaar of binne sodanige langer tydperk 

(van hoogstens een jaar na die datum van die dood van die betrokke lid) as wat die Komitee toelaat as hy 

daarvan oortuig is dat die vertraging van die aansoek veroorsaak is deur omstandighede buite die beheer 

van dié aansoeker. Daarna val die bystand terug aan die Fonds ten bate van die -oorblywende lede, en 

‘daarna i is daar geen verdere eis teen die fonds nie. 

(b) , Die Fonds is nie aanspreeklik vir ‘die betaling van ‘bystand nie, uitgesonderd na goeddunke van die 

Komitee, in gevalle waar die eis voortvloei uit die dood van 'n lid se eggenoot/-note of kinders— 

(i) terwyl hy: kranksinnig of-in ’n besope toestand. was, as gevolg van selfmoord, of poging tot 

selfmoord, opsetlike selfbesering of vanweé selfverwonding met enige gevaarlike wapen; 

(ii). terwyl hy besig was met of deelgeneem het aan militére, vloot- of lugmagdiensoperasies; 

(iii) weens regstreekse of onregstreekse gevolge :wat voortvloei uit oorlog, inval, .’n.daad van ’n 

buitelandse vyand, vyandelikhede, oorlogsoperasies (hetsy oorlog verklaar is of nie), burgeroorlog, 

muitery, opstand, rebellie, revolusie, militére of wederregtelik toegedinde mag, krygswet of staat 

van beleg, of terwy! hy besig was met of deelgeneem het aan versteuring van die openbare vrede 

of onluste of burgerlike oproer van watter aatd ook al. 

(c) As dié bedrag in die krediet van die Fonds te’ eniger tyd benede ‘R3 000, 00 daal staan dit die 

Bedingingsraad vry om maatreéls te tref wat hy mag goeddink. 

“(d) Alle dekking staak oP die Vroegste van die lid se uitdienstredingsdatum, of by, aftrede of by bereiking van 

65 jaar. 

5. PENSIOENFONDS VIR DIE MEUBELNYWERHEID VAN DIE VRYSTAAT 

Magtiging tot ontvangs van bydraes: 

Nademaal die Raad in kennis gestel is van die bestaan van die Pensioenfonds vir die to Meuberyverhots van die 
Vrystaat (hierna’dié “Pensioenfonds” genoem), word hy hierby gemagtig en onderneem. hy om, ten einde die 
doelstellings van die Pensioenfonds soos uiteengesit in die coreenkoms met SANLAM | aangegaan, te verwesenlik, 

‘die bydraes maandeliks te ontvang.. 

Oorbetaling aan SANLAM:. 

Die Raad moet voor die einde van die maand waarin die bydraes « aan hom betaal moet word die totale bedrag aldus 
ontvang aan SANLAM oorbetaal, min die bedrag ten opsigte van invorderingsgelde waarop ‘onderling deur 
SANLAM en die Raad besluit word. 

Ledegelde: / 

Die bepalings van klousule 1 (9) is mutatis mutandis van toepassing op die Pensioenfonds vir die Meubelnywerheid. 

Sanlam se | pligte: i . oe 
Dit is Saniam se wetlike plig om toe te sien dat al die bepalings van die Wet ‘op Pensioene nagekom word.
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HOOFSTUK 3 

GRADERINGS/MINIMUM LONE/LOONVERHOGINGS/VOLWEEKBONUSSE EN VERBLYFTOELAE 

Onderstaande is die minimumloonkategorieé gespesifiseer vir die onderskeie klasse werk: Met dien verstande dat by elke 

geleentheid wat die minimum gespesifiseerde loon ingevolge hierdie Ooreenkoms verhoog moet word, moet werknemers wat 

'n hoér loon ontvang as die minimum gespesifiseerde toon vir die klas werk wat hulle verrig, ondanks andersluidende bepalings 

hierin vervat, ’n verhoging ontvang wat gelyk is aan dié vir die kategorie werk wat hulle vertig, ¢ soos aangedui hieronder, en soos 

omskryf in Bylae II van hierdie Ooreenkoms: 

14. VOORMANNE EN TOESIGHOUERS .......c..cccscscsssccsssssssssevsesseceseenssssnensensessseesssneersneneeeennsnenaseacasenenennsnennsneenenneniass A 

Voormanne en toesighouers moet lone betaal word teen die skaal van minstens die hoogste minimum 

gespesifiseerde loon, plus R20,00 per week: Met dien verstande dat hulle ten volle betaal moet word, afgesien 

daarvan of hulle die volle getal werkure wat by hierdie Ooreenkoms voorgeskryf word, gewerk het of nie. 

2. MEUBELMAKERY 

(a) Werknemer graad I—VakManine ......ecseseeeseeeeeeneneetseerens seven vancenecaacenseeavesteeeendesanenenenesenesenenenssnsenss B 

(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 

(23) 
(24): 

Skaatwerk met die hand; 

beitelwerk; co 
skraapwerk; 

rasperwerk (houtsnee); 

vylwerk (houtsnee); 

speekskaafwerk; 

saagwerk met die hand; 

verstekke met die hand sny; 

spykers en/of penne en/of kramme inslaan en/of indryf eniot inskiet; 

houtsnywerk; 

dikteskaafmasjien (enige skaafwerk behalwe reiskaafwerk); 

skaaf-en-lys-masjien met vier en/of vyf beitels; 

outomatiese kopieermasjien of kopieerdraaibank (opstel); 

meerbeitelhoutsnymasjien; 

kloofsaag; 

kopieerdraaibank; 

dwarssaag; 

bandsaag; 

vlakskaaf; 

reguitlynkantskaaf; 

swaelstertmasjien; 

onderlaag opspuit; 

’n ontwerp maak deur middel van ’n stensil en/of syskerm; - 

veroudering (behalwe met die hand); , 

(Die loon wat betaal word, moet bepaai word volgens die aard van die werk wat op sodanige 

masjiene verrig word en nie volgens die tipe masjiene wat gebruik word nie). 

(b) Werknemer graad Il—Operateur.........ssssssssssssernnees sna sagscueseauaseussecsssesutagecsesecanseatestsaearsenecaeaseeeasveneseresease Cc 

Enigeen of meer. van ondergenoemde masjiene opstel en/of bedien en/of werk daarmee verrig: 

) 

™ 

(1 
(2 
( 
( 
( 
( 
(7 

Uitsnysaag; 

uitboormasjien; 

_skarnieruitholmasjien; 

tappeninvoegmasijien; 

bankskuurmasjien; 

tapgatmasjien; — 

trommelskuurmasijien; 

guillotine; 

tolskuur- of wederkerige skuurmasjien; 

’ skyfskuurder en/of terugborselwentelskuurder; 

bladklamp;
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(1 
ay Al 

(1 
(d 

a 

(18 
(19 
( 

Go
 

pf 
or
 

o
 

“J
 

(20 
(21 
(22 
(23 
(24 

2) 

—
 

kantfineermasjien, met inbegrip van slegs kanttineerwerk, afwerking en/ot skuurwerk; 

_finering met 'n masjien (uitgesonderd op’n viakskaafmasjien); 

inlé van finere van artistieke ontwerp en vierindeling van finere; 

-versendingsklerk; | 

‘stoorman; « 

tydbeampte; 

sweiswerk; 

sandstraling en/of branding; 

opsigter; 

wag... 

puntsweiser; 

doeksweiswerk; -_ 

outomatiese kopieermasjien of kopieerdraaibank; 

(Die loon wat betaal word, moet betaal word volgens die aard van die werk wat op sodanige 

masjinerie verrig word en nie volgens die tipe masjien wat gebruik word nie. Die aard van die werk wat 

op ’n masjien verrig word terwyl dit aan die gang is, is die beslissende faktor by die bepaling: van die . 

tipe masjien). . 

(c) Werknemer graad HI—Handskuurder .........sessessssssesssssserecsseensensessenteereranssiearcenstanaveneeseneenseasanennas seenenteneeaes D 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
( 

(9) 
(10) 

(11) 

Glas in rame vassit (uitgesonderd skroefwerk); 

verstekke van profielkraallyste met 'n guillotine sny; 

laaie se bome vaskram; 

veroudering met-die hand; 

rasper- en/of vyl- en/of skraapwerk (slegs in houtsnywerksaamhede); 

skuurwerk met die hand of 'n draagbare masjien; 

met ’n skuurpasta en/of skuurvioeistof vryf met ’n masjien en/of meganiese toestel; 

uitstekende spykers, penne en/of kramme wegpons: Met dien verstande dat dit slegs gedoen 

word deur handskuurwerkers wat gedurende die skuurproses in die skuurafdeling op sodanig 

ongeponste items afkom; 

magjien vir die skuur van gedraaide dele; 

met die hand of ’n masjien en/of ’n meganiese toeste! vernuwe met 'n ander stof as ‘n 

skuurpasta en/of skuurvioeistof; 

gate en/of krake vul. 

(d) Werknemer graad IV—Algemene Werke? sccssssvivistsvsssissististstsnistussiststietsteteetsetanseesne! sentene E 

(1) 
(2) 

oo
 

—
 

Proppe en/of splinters invoeg en die oorskiet verwyder; 

alle vasboutwerk, met inbegrip van die vasbout van toebehore en die vasskroef van handvatsels 

in vooraf geboorde gate, uitgesonderd die monteer van meubels en/ot meubeldele deur dit vas 

te bout en/of aanmekaar te sit, behalwe die werksaamhede in subklousule (3) bedoel; 

die toebehore van stangsokke en/of slagplaatjies en/of beslae en/of sluitpenne aanheg; 

 leigate vir boute, spykers, skroewe en/of plastiekinlegsels met die hand of 'n handwerktuig boor; 

tappenne maak en/of spits maak; 

‘soliede timmerhout buig; 

enige soort lymblok aanheg (nie vasskroef of vasspyker nie); 

sokke vir rolwieletjies aanheg; — 

rolwieletjies en/of koepels en/of katelstyle, hangerboute en plate aanheg; 

hoekblokke by stoele inslaan en/of vassit (slegs van die tipes bekend as “Kitchen Bentwood” en 

“Super’): Met dien verstande’ dat sodanige hoekblokke nie vasgespyker, vasgepen of 

vasgeskroef word nie; 

soliede timmerhout in ’n versagoplossing indompel; 

lym meng en/of massameet en/of berei; | 

tappenne inslaan; 

tym en/of lymverharders aanbring; 

skroewe in vooraf geboorde gate insit ter voorbereiding vir inskroefwerk; 

kartelkramme insit in die raammonteringsproses;
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» (17) help met die aanmekaarsit of montering van. meubeldele wat vasgeklamp of vasgeklem moet 
word: Met dien verstande dat die getalsverhouding van sodanige assistente tot werknemers wat 

, die lone -ontvang by. hierdie. klousule voorgeskryf word en wat klamp- of klemwerk doen, 
hoogstens. vier tot een mag wees en dat sodanige assistente in die afwesigheid van voornoemde 
werknemers wat die lone ontvang wat by hierdie klousule voorgeskryf word, nie geag word 
assistente te wees. nie:  Voorts'n met dien’ verstande dat die assistente | nie toegelaat word om gate 
te boor:nie;: ee Ar Bt 

glas in voorat gemaakie ¢ groewe- 5 inlaat 

'slegs met die: hand: selfheg~ emof kleefstroke vassit ten einde bordrande te bedek; 
moerbedekkings, beslagringe en/of skuifdoppe aanbring; 

skroefboute in pootjies of pote: insit, : . 

proppe in vooraf geboorde gate’ inslaan om hn bevestgingsmiddele te bedek; 

met ’n leipatroon, patroon of setmaat ulimerk; 

spieéls deur middel van kleefband vasheg; | 

sierkraallyste:i in voorbereide groewe insit (nie op panele nie); 

Enigeen of meer vari ‘ondergenoemde masjiéne opstel en/of bedien en/of werk daarmee verrig: 
houtskroefdraadsny- envof houtmoerdraadsnymasjiene; 

tappenpersmasjiene; 

, tapplatdrukmasjiene. (uitgesonderd klampwerk);, 

skuurpapierskywe. maak en/of las vir bandskuurmasjiene; 

skuurpapierskywe_ maak. en/of aanheg; 

skuurpapier sny. vir. skuurmasjiene; : 

skuurpapier aanbring op tolle en/of skuurmagjiene: 

setmate met materiaal laai‘en’daarvan. ontlaai. ter voorbereiding vir masjinering: Met dien 
verstande dat sodanige setmate nie gebruik word vir die klamp van meubeldele nie; 

masjiene en/of motorvoertuie smeer en/of olie; . 

assistent van die saaghersteller by die herstel-van sae; beitels, lemme en messe, maar nie in sy 
permanente afwesigheid nie; »: : 

kleuterversies en/of karakters uit kleuterstories op meubels oordruk; 

‘n ontwerp maak deur middel.van ’n n oordruk; 

beitse en/of kleurstowwe meng;. ce . 

gepoleerde opperviakte met die hand of n masjien stroop; 

was aansmeer, bleik, beits en olie; |. : 

opknapwerk by die op-.en/of aflaaiplek; 

die rande van lamelbord of laaghout vert-en/of invul; - 

deure en/of toebehore van meubelstukke verwyder en terugplaas om dit te poleer en/of te herstel; 
viokkies op kleetopperviakke sprei en die kleefstof vir viokkies slegs aan die binnekante van laaie 
aanbring; ae 

metaalspuitverfwerk: - : oe 

in emalje, vert of lakvernis doop; . 

oplossings deursyg;...' - - 

spuitapparaat skoonmaak; .. 

vioeibestrykmasjiene of sooo toestelle voer en/of ontlaai en/of bedien, maar uitgesonderd 
die opstel daarvan; : 

met die hand opvryt of skoon vee. eniot was; 

kantfineerwerk. met die hand: bs 

perse van enige. soort bedien en/of versorg en/of laai.en/of ontlaai; 

gom en/of lym en/of band en/ot papier afwas en/of.verwyder; 

dele opstapel na persing; _ 

gom en gomverharders aanstryk eniof smeer;: 

oortollige fineer wegsny. nadat fineer “aangebring is (met n handwerktuig); 

laswerk ‘sonder: kleefband met.’n-masjien; .
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finere eniot laaghout en/of hardebord in Posisie vasbind, vaskram en/of vasheg om gepers te 

word;. a : 

‘versterkende stroke hout aan Voltooide meubels aanbring vir die doel van verpakking of vervoer; 

pakkratte en/of kaste vir meubels eniot’ dele ‘daarvan maak; 

- meubels en/of meubeldele in goiing verpak; 

meubels en/of meubeldele in kartoridose en/of kartonhouers ervof plastiekvel verpak; 

kartondose en/of kartonhouers toemaak; ° 

meubels en/of meubeldele in papier en/of karton en/ot olastiekvel toedraai; 

toebehore en/of dele van meubelstukke verwyder om vervoer en/of verpakking te vergemaklik; 

toebehore en/of dele van meubelstukke terugsit wat voorheen verwyder is om die vervoer en/of 

verpakking daarvan te vergemaklik; 

rottangvlegwerk; . 

rottangsitplekke aanbring; - oo 

tiempiewerk; 

n pluismasjien opstel enlot bedien eniot werk daarmee verrig; 

kussings vir veereenhede maak en/of sny; . 

enige van die prosesse by die vervardiging van veerbinnekante en/of die vervaardiging van die 

samestellende dele daarvan; 

veervervaardigingsmasjiene opstel en/of bedien; 

luidsprekerdoeke en bekleedsel aan relings, deure, panele en borde vir radiokabinette aanbring; 

oortollige lym wat aan meubels of dele daarvan gesmeer is, verwyder; 

metaalstawe en/of skarniere en/of metaalbuise envot metaalvere en/of hoepelyster en/of draad 

en/of metaalstroke sny; ° Bee 

klinkwerk en/of skroefdraad | in ysterboute e env stawe sny;: 

hoepelyster reguit maak; ea 

gate in metaal pons; 

metaalstawe skoonmaak; ‘ 

metaaldele buig, boor en/ot monteer; . 

vere baal; , a 

vere in ’n oplossing dompel-v vir die doel van preservering; 

die stofsakke van skuurmasjiene skoonmaak;~~ 

vulmateriaal ontbaal en/of klop; : 

vulmateriaal met die hand pluis;"" © = 

persele skoonmaak en/of uitvee; pe 

masjinerie en/of uitrusting en/of gereedskap ¢ enor werktuie en/of saagiemme skoonmaak; 

materiaal op en/of aflaai; ns : 

goedere met 'n handkar vervoer;-” Bove 

goedere met ’n trapfiets vervoer; 

gemeganiseerde hanteeruitrusting bedien; 2 

grondstowwe uitpak; ee 

stoomketels en/of verbranders en/of oonde bedien; 

droogoonde laai en/of ontlaai en/of bedien: ° 

dranke maak en/of bedien; - ~~ 

eet en/of drinkgerei opwas; 

timmerhout vir preservering behandel; ~ 

_ masjiendryfbande las; 

massameetwerk; 

meubels uitmekaar haal; ° 
goedere dra en/of aandra; 

voertuie op en/of aflaai; 

’n masjienwerker help met die hantering van grondstowwe voor en na masjinering; 

assistent van ’n versendingsklerk,. stoorman of tydbeampte;
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afwitwerk; 

knope maak; 

boodskappe en/of briewe aflewer; 

met ’n borsel skoonmaak; : 

los werknemers: Die loon. voorgeskryf vir die klas werk wat so ‘n los. werknemer verrig; 
(Die loon wat betaal word, moet bepaal word volgens die aard van die werk wat op sodanige masgjiene 

verrig word en nie volgens die tipe masjien wat gebruik word nie. Die aard van die werk wat op ’n masjien 
verrig word terwyl dit aan die gang is, is die beslissende faktor by die bepaling van die tipe masjien.) 

3. STOFFEERWERK 

(a) Werknemer graad |I—Vakmatnne..........cscscssssssssssssessessecssessavsssesssrassuvesasssesseasesssesstasipsapesteeseescsceseseseescess F 

(1) 'n Basis vir kronkelvere maak met enige ander materiaal as ‘hout en/of metaallatie, en/of die 
aanbring van sodanige basis; , 

vere en/of veereenhede aan basisse vassit; 

vere in posisie vaswoel; 

kisveer- bedbasis- of ateljeerusbanke stoffeer; 

kopstukke stoffeer, uitgesonderd diamantknoopwerk; 

los stoele, eetkamer en/of kombuisstoele stoffeer. | 

(Vir die toepassing van hierdie klosule beteken 'n veereenheid ’n onafhanklike samestel van kronkel- 
of aaneenlopende vere wat onderling so verbind, so aanmekaargeheg of so gemaak is dat ’n veerbasis 
en/of veerbinnekant verskaf word vir gebruik ir in ’n binneveerkussing, sitplek en/of sittoestel.) 

(b) Werknemer graad Il—Stikwerkers........-. eesaatesaeesneeenserssesesessassans seen eeeseesaesaaecseesaeescessesaaeceuusenesecaseaeeaesaassaens G 

(1) Meubeloortreksels stik; 

hegters vaswerk en/of aanhaak; 

kussingoortreksels en/of kussingslope stik; 

gekwilte oortreksels maak en/of stik; 

buisboorsels maak; 

glipsteekwerk en/of gimp en/of fraiings en/of materiaal aanwerk; 

gimp, fraiings, galon en/of plooisel afmerk en/of vaswerk; 

knope aan los kussings aanwerk, uitgesonderd diamantknoopwerk. 

(c) Werknemer graad I] —Knoopwerk.......sc:ssesssssssssesesssesscssssssssesapesesasssessassesssessessssssssasusscsssesssstestesetstsesceseeees H 

(1) 
(2) 
(3) 

(4) 
(5) 

Knoopwerk, behalwe knope aan los kussings aanwerk (uitgesonderd diamantknoopwerk); 
aimerk ter voorbereiding vir die vasheg van gimp en/of fraiings; 

basisse vir kronkelveereenhede maak met hout en/of metaallatte, en/of die aanbring van 
sodanige basisse; 

deursteekwerk; . 

los sitplekke en stoele sioffeer. | 

(d) Werknemer graad [V—Aigemene Werk Oh. ccccssosssccsssssssssesssesseeensseesssssnsesssessstesssssnsesssssasssssceseseseseeeeee | 

(1) 

—
~
 2) 

(3) 
(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
(8) 
(9) 

(10) 
(11) 

Heliese vere en/of ketting envof hoepelyster aanheg uitsluitlik met die doe! om as steun vir los 
kussings te dien; 

rubberstroke aanbring uitsluitlik met die doel om as steun vir los kussings te dien; . 

heliese vere en/of ketting- en/of sigsag- of nie deursakvere aan rame vir stoffeerwerk aanheg; 
hoepelyster en/of webband en/of plaasvervangers aan los sitplekke en/of rugleunings vir 
eetkamerstoele aanheg; 

die hervering van veerrande met sigsag- en/of niedeursaktipe vere aan rame vir stoffeerwerk, met 
inbegrip van die aanheg van enige samestellende deel maar uitgesonderd die vasryg en/of 
vasheg van goiing en/of plaasvervangers vir goiing of sisal; 

laaghout en/of geperste bord aan los sitplekke en rugleunings van stoele vasspyker en/of met 
hegspykers vasheg vir stoffeerwerk; 

kussinkies aan nievasgehegte veerkussingeenhede heg; 

die platforms gebruik vir die bedekking van heliese vere sny; 

’n pluis- en/of baaloopmaak- en/of baalbreekmasjien bedien en/of enige werk daarmee verrig; 

kussingbinneslope en/of oortreksels en/of peule met die hand of 'n masjien opstop; 

vulstowwe in snoervorm losdraai;
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(31) 
(32) 

knope en/of kwassies maak; 

-'n stoffeerder help deur oortreksels vas te hou; 

bandversiersels en/of kraallyswerk maak; 

‘klaargesnyde materiaal sorteer nadat dit by die groot maat uitgesny is; 

klaargemaakte kussings vir aflewering nagaan envof gereedmaak; 

- skuimrubber en/of dergelike stowwe volgens grootte of fatsoen ny; 

‘skuimrubber en/of dergelike stowwe aan cortrekmateriaal vasiym slegs | vir deurstikwerk; 

rubberstroke sny; 

skuimrubber en/of dergelike stowwe aanmekaarheg; 

stroke tekstiel en/of 'sintetiese stof aan skuimrubber en/of dergelike’ ‘stowwe vasheg, maar 

uitdruklik uitgesonderd die vasheg daaraan van oortrekmateriaal, bv. “Fly”; - 

grootmaatrolle stoffeermateriaal van alle soorte van selfkant tot selfkant met die hand opbreek 

en/of opsny; © 

in die sioffeerseksie karton: met die hand envof ’ n masjien sny; 

n 'n skuimmaaimasiion bedien; : 

n snyer help om lae materiaallengtes neer te |é; 

stowwe met ’n handmasjien reguit sny: vir onderkante of ondersiting bo-oor + die vere (linne en 

goiing); 

patrone vir die rugleunings van stoele of rusbanke op alle stowwe aftrek (herhatend); 

onderkante van gestoffeerde artikels met hegspykers vasslaan, 

meubels stroop vir herbekleding; 

rubber of plaasvervangers aan kaal fame ‘heg vir stoffeerwerk (uitgesonderd die vaswerk, 

‘ vaskram of vasslaan daarvan); 

karton, of voeringmateriaal aan kaal rame heg vir stoffeerwerk; 

karton, kaliko of goiingrugkante slegs aan gestoffeerde kopstukke heg. 

4, GORDYNMAKERY . 

(a) Werknemer graad I—Meethanng......ssscssseesssssees seseeeeraceees veveneassesdensacaeasaeeseeteees seseaeeaeeaneateseesnssseesteanesseenenens J 

(1) Gordyne met ’n roede of meetband’ meet en/of ‘ophang. 

(b) Werknemer graad II—Stik/Sny......ssssecsesssscessssessssuereeseesensennanns teseeee sesssannnennenenen — sessaeesneenvesseessesstessnesnens K 

(1) 
. (2) 

Gordyne stik en sny; 

glipsteekwerk aan gordynkapagterkante en fraiings. 

(c) Werknemer graad liiStryk/hakies secesnenneeneneneseeeesssnensoesseneeneas ssvussessssssuessntesecesecsucssscsnseeuecnsceateenetsnenneeeseennees L 

(1) 
(2) 

@) 
(4) 
(5) 
(6) 

Strykwerk; 

aile soorte gordynhakies insteek en/of aanstik; 

afwerking van gordyne (slegs met die hand knoop waar blindstikmasjien die werk voltooi het); 

die sykante van losgevoerde gordyne vasryg; 

band aan gordyne werk; 

assistent van.’n. gordynophanger (slegs i in teerwooraighes van die ophanger). 

5. BESTUURDERS VAN VOERTUIE 

Die bestuurder van ’n voertuig waarvan die onbelaste f massa, saam'met die massa vah 'n sleepwa of sleepwaens 

wat deur sodanige voertuig getrek word-— 

(i) “hoogstens 1 184 kQ......cssssceeseeee deeseesstasenes er ttictutei sessene eseeeeess eessusaesseneeseens M 

(ii) 1184 KQ—2 721 KQeeerseessssseeeeenssseesusssseetin sssssecssansegeeesessneniectesceetentesenneeeennestenateeeensesitnsneennssesess Ni 
(ii). 2.721 kgq—4 356 Mann sesosssensssenentenaneseseses 0 
(iv) Meer aS 4.356 KQ..sssssssececsssssesssesssseessesspeeseee sschasucarsstevensasearsleechenenessaverssssseesssneees enesensassesssesenssunssssanseeesssesss P 

BEDDEGOEDVERVAARDIGINGSEKTOR . 

© (a) Werknemer graad |.....ssscsssscsssesesseseene seucecucessuessatesuvessessaniesectsiesnenssecssesasanesssesaes seuecssecssstessesssesssetsravessensseeens Q 
(1) Onderhoudsmonteerwerk; - . 
(2) versendingsklerk; 

(3) stoorman; ~ 

‘(4)  tydbeampte; 

(5) sweiswerk; uitgesonderd puntsweiswerk.
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(Db) Werknemer graad Il... eccscsscsessssssssssssssesssscscssssscsscsvsvsssususosavasstssssesessesasasesssensersuevsusvasstsssivesevensnseesersesceees R 

(1) 

(2) 

Werknemers in diens in een of meer van die werksaamhede wat in die Beddegoedinywerneld 
uitgevoer word, uitgesonderd die werksaamhede in subklousule (6) (a), (c) en (d) bedoel: Met 
dien verstande dat ten opsigte van die werksaamhede betreffende enige nuwe masjien wat 
ingevoer word en wat nie in subklousule (6) gespesifiseer word nie; werknemers vir sodanige 
werksaamhede betaal moet word teen die minimum loon by hierdie klousule voorgeskryf tot tyd 
en wyl die Raad die loonskaal vasstel vir die werksaamhede met so ’n masjien uitgevoer; 

alle soorte basisse (veer of vaste) stoffeer, 

(c) Werknemer graad Wl... csesscsssssssssscessserercerers veceeeseeees “saeeteetenesneetaeenens sescaesasaaeeeeesnesseavaesseesateveneeauees S 

(1) 

(10) 
(11) 
(12) 

Matrasoortreksels stik; 

die uitsny van matrasbinneslope. en/of dele van matrasbinneslope en/of oortreksels vir 
matrasbinneslope; 

opsigter; 

wag; 

puntsweiswerk; 

T-moere vasheg slegs deur middel van kramwerk; 

Die matrasmaker bystaan met een of meer van die volgende werksaamhede: 

’n vulmasjien bedien; 

rame vir deurstikmasjien opstel; 

kussinkies aan veereenhede heg; 

matrasrande aan veereenhede heg; 

matraspanele aan veereenhede heg (nie ’n bandsoom of volsoommasjien bedien nie); 

vulsel op veereenhede sprei. 

(dc) Werknemer graad IV.ccecsssssssssecessssssssessssssssseseeeecessen sasssssietssesavesnenetanetnsestasensontsasninaasssesenansinasese T 
(1) 
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(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 

Heliese vere en/of ketting en/of hoepelyster wat uitsluitlik as stut vir 'n los kussing moet -dien, 
aanheg: 

rubberstroke wat uitsluitlik as stut vir 'n los kussing moet dien, aanheg; 

'n heliese veer en/of ketting- en/of sigsag- of niesakveerwerk aanheg en/of hoepelyster aan los 
matte en/of rugleunings van eetkamerstoele heg, maar uitgesonderd ’n veerrand aan rugleunings 
en/of matte en/of arms van rame bou; 

sisal- en/of klapperhaarkussinkies aan veerkussingeenhede heg; 

platiorms sny vir die bedekking van heliese vere; 

die arm en/of rugleunings van ateljeebanke in posisie vasbout waar die verbindingspunte vooraf 
bepaal en/of gereed gemaak is deur boorwek of andersins; 

bedveerrame vasbout en/of monteer en/of inkam en/of vooraf geboorde gate ruim en/of suiwer 
maak; 

spoele vir alle tipes naaldmasjiene gereed maak; 

deurgestikte rande volgens lengte sny; 

gaatjies in matrasrand pons; 

handvatsels en/of ventileerders aan matrasrand vassit; 

’n deurviegmasjien opstel en/of bedien en/of werk daarmee verrig; 

kussinkies sny; 

bedveerrame met die hand beits en/of vernis; 

hingsels aansit; _ 

lusse aan naalde in 'n drukdeurstikmagjien hang; 

'n doekspreimasijien laai en/of stoot en/of bedien of werk daarmee verrig; 

‘n pluis- en/of baaloopmaak- en/of baalbreek- en/of skuimkerfmasjien bedien en/of werk daarmee 
verrig; 

‘n lusmaakmasjien opstel en/of bedien en/of werk daarmee verrig; 

lusse en knope en/of klossies werk; 

veereenhede aan bedrame heg, uitgesonderd ’n fondament vir ’n raamveer bou; 

sisal en/of klapperhaarkussinkies met die hand aan binneveereenhede heg; 

kussingoortreksels en/of peule opstop met vulsel, uitgesonderd met binnevere;
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(45) 
(46) 

7. VAKLEERLINGE 

vulsel in touvorm losdraai; 

-knope en/of klossies maak; 

die stoffeerder help deur oortreksel wat dien as ’n stut vir ’n los kussing vas te hou; 

n versendingsklerk, stoorman of tydbeampte bystaan; 

bandversiering en/of kraallyste maak; - 

“klar gesnyde materiaal sorteer nadat dit by die groot maat uitgesny is; 

klaargemaakte kussings vir aflewering nagaan en/of gereed maak; 

skuimrubber volgens grootte sny; 

rubberstroke sny; 

~ skuimrubber aanmekaarheg; . 

skuimrubber aan materiaal heg slegs vir deurstikwerk; 

massameting; , 

beddegoed uitmekaarhaal; 

ketting en/of draad en/of hoepelyster en/of vierkantige en/ot ruitvormige maasskakels sny; 

_ rollers vir deurstikmasjine gereed maak; 

skuimrubber- en/of plastiekblokke in matrasslope insit; 

artikels in karton, papier, plastiek of soortgelyke materiaal toedraai en verpak; 

persele, voertuie, masjinerie, implemente, gereedskap, gerei en ander artikels skoonmaak; 

voertuie laai of aflaai en op afleweringsvoertuie help; 

artikels dra, verskuif, opstapel of uitpak; 

boodskappe, briewe of ander artikels te voet of per fiets, driewiel of ander hand- of voetvoertuig 

aflewer of vervoer; 

dranke maak en/of.bedien; 

karton of voeringmateriaal aan bedbasisse heg. 

Ingeskrewe vakleerlinge soos omskryt in klousule 4, ‘Hoofstuk 1, wat geregistreer is om opleiding te ondergaan 

" ingevolge ‘n geregistreerde opleidingskontrak moet besoldig word soos gespesifiseer in Bylae 2, Atdeling 1. 

N
<
x
<
 

B
2
<
 

Cc 

8. VOLWEEKBONUS 

_Benewens die loon in subklousules 1 tot 7 hiervan bedoel, en vanaf die datum van inwerkingtreding van hierdie 

Oorreenkoms, moet daar aan elke werknemer wat volle normale werkure in enige week werk, ’n kontantbonus 

betaal word soos gespesifiseer in Bylae 2, Afdeling 2. Die volweekbonus moet by die werknemer se weeklikse loon 

en vakansiebonus bygetel word vir belastingaftrekkingberekening. Geen ander bedrae mag van sodanige bonus 

atgetrek word nie. 

9. VERBLYFTOELAE 

‘n Werkgewer moet, benewens die loon wat aan ’n werknether verskuldig is, aan 'n werknemer wat by die uitvoer 

van sy pligte ‘n oornagreis onderneem, vir ’n tydperk van een of meer nagte die verblyftoelae betaal soos 

gespesifiseer in Bylae 2, Afdeling 3.. 

Geteken namens die partye op | hierdie 3iste dag van n Augustus 2000. 

T. C. SOLOMON 

Voorsitter van die Raad 

J. F. LABUSCHAGNE 

- Ondervoorsitter van die Raad 

E. JANSE VAN RENSBURG - 

Sekretaris van die Raad
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BYLAE 1. 

BEREKENING VAN BYDRAES BETAALBAAR AAN DIE RAAD 

1. VAKANSIEBONUSFONDS: KLOUSULE 9 VAN HOOFSTUK 1 

Die bedrag slegs deur die werkgewer betaalbaar is gelyk aan: 

(1) 15% van die besoldiging van die werknemer indien die volle aantal ure moontlik in ’n betaalweek gewerk 
is, plus enige oortyd. 

(2) 10% van die besoldiging van die werknemer indien die werknemer 30 minute minder as die volle aantal 

ure moontlik in ’n betaalweek gewerk het. 

(3) 5% van die besoldiging van die werknemer indien die werknemer meer as 30 minute verloor het van die 
volle aantal ure moontlik vir ’n spesifieke betaalweek. 

(4) 15% van die besoldiging van die werknemer in die geval wanneer 'n werknemer met siekteverlof afwesig 
is op enige van die openbare vakansiedae. 

(5) 15% van die werknemer se besoldiging vir enige openbare vakansiedae wat gedurende die amptelike 
jaarlikse sluiting val. 

2. SIEKTEVERLOFFONDS: KLOUSULE 3 VAN HOOFSTUK 2 . 

LID 0,5% bereken op die werknemers se werklike weeklikse loon verdien vir enige week 

EN PLUS | | 
WERKGEWER ’n gelykstaande bedrag van 0,5% van die werkgewer 

3. SIEKTEBYSTANDSFONDS: KLOUSULE 2 VAN HOOFSTUK 2 

LID 2,5% bereken op die werknemers se werklike weeklikse loon verdien vir enige week 

EN PLUS on | 
WERKGEWER ‘n gelykstaande bedrag van 2,5% van die werkgewer 

4, UITGAWES VAN DIE RAAD: KLOUSULE 10 (11) VAN HOOFSTUK 1 

Dertig sent (RO,30) van die werknemer, plus ’n gelykstaande bedrag van die werkgewer, ongeag die ure gewerk 
deur die werknemer in enige week. 

5. PENSIOENFONDS: KLOUSULE 5 VAN HOOFSTUK 2 

(1) SKEMAA: 

Werknemers wat die minimum gespesifiseerde loon of meer verdien en wat in diens is by ’n werkgewer 6 
maande na die stigting van die werkgewer se bedryfseenhede. 

LID 

EN 7% van-die werknemers se werklike weeklikse loon verdien. vir enige ure gewerk, plus 
'n gelykstaande bedrag van 7% van die werkgewer 

WERKGEWER 

(2) SKEMAB: 

Werknemers wat nie die gespesifiseerde minimum weeklikse loon ontvang nie, en wat by ’n nuut gestigte 

werkgewer in diens is: Met dien verstande dat na ses maande (6) die bydraes verhoog moet word 
ooreenkomstig met SKEMA A se bydrae. 

LID — ; 

5% van die werknemers se werklike weeklikse loon verdien vir enige ure gewerk, plus 
EN : : 

n gelykstaande bedrag van 5% van die werkgewer 
WERKGEWER 

6. LEDEGELDE VIR VAKBOND: KLOUSULE 10 (10) HOOFSTUK 1 

Vyf rand (R5,00) afgetrek van die weeklikse foon van geregistreerde lede van die vakbond wat ’n party by hierdie 

Ooreenkoms is: Met dien verstande dat geen aftrekking gemaak moet word as die lid minder as twee (2) dae per 
week werk nie. 

7. EENMALIGE WERKGEWER REGISTRASIEFOOI INGEVOLGE KLOUSULE 6 (1) (b) VAN HOOFSTUK 1: 
R100,00, nie terugbetaalbaar nie. 

8. INDIENING VAN OPGAWES EN BETALING VAN BYDRAES: VERSKEIE BEPALINGS 

(1) ’n Voorlopige opgawe van die werknemers se ure gewerk en uurloon gedurende die maand moet voor of 
op die 7de dag van die daaropvolgende maand aan die Raad gestuur word.
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(2) Die aanslag bereken deur die Raad, bereken op die gegewens vervat in die voorlopige opgawe wat deur 

die Raad aan die werkgewer gestuur word, moet met enige wysigings. . 

(3) Elke opgawe moet deur die Werkgewer of gemagtigde verteenwoordiger onderteken word. 

‘BYLAE2 _ | 
GESPESIFISEERDE MINIMUM WEEKLIKSE LONE 

VOLWEEKBONUSSE EN VERBLYFTOELAE 

“ AFDELING 4: MINIMUM LONE 
  

  

  

  

  

  

  

            
  

Minimum gespesi- 

fiseerde loon 

Weeklikse vanaf 01-05-2000 

Weeklikse - loonverhoging van toepassing op 

Sektore Graderings Kategorie loon voor vanat partye en op nie- 

a | 01/05/2000 |g 4/95/2000 partye na ult: 
breiding inge- 

volge artikel 32 

van die wet 

Alle Voorman en toesighouer A R421,96 R31,65 R453,61 
Meubel- Graad 1 vakmanne............ B R396,88 R29,92 R426,80 
Vervaar Graad 2 operateur............. Cc R299,20 R22,44 R321,64 

diging Graad 3 handskuurders..... D R250,80 R18,92 R269,72 

Graad 4 algemene werker E R240,24.. R18,02 R258,26 

Graad 1 vakmanne............ F R396,88 R29,92 R426,80 
Stoffering Graad 2 stikwerkers .......... G R299,20 R22,44 R321 ,64 

Graad 3 knoopwerk, ens... H R250,80 R18,92 R269,72 

Graad 4 algemene werker | R240,24. | © R18,02 R258,26 

‘Gordyn Graad 1 meet en hang...... J R396,99 R29,92 R426,80 

vervaardiging Graad 2 stik en sny ........... K R299,20 R22,44 R321,64 

Graad 3 stryk hakies, ens. L R240,24 R18,02 . R258,26 

Hoogstens 1 184 kg .......... M R242,44 Ri8,18 R260,62 

Vragmotor 1 184 kg-2 721 kg... N. _R274,56 | R20,59 » R295,15 

bestuurders 2 721 kg—4 356 kg... 0 R296,56 R22,24 R318,80 
meer as 4 356 kg............ P R322,96 R24,22 R347,18 

Graad 1 werknemer........... Q R396,88 R29,92 R426,80 
Beddegoed- Graad 2 werknemer........... R R299,20 R22,44 R321 ,64 

vervaardiging Graad 3 werknemer........... S R250,80 R18,92 R269,72 
: Graad 4 werknemer........:.. T. R240,24 R18,02 R258,26 

Nuut ingeskrewe........... — “U ~ R253,00° R18,97 R271,97 
Fase 1 voltooi.............000 Vv R282,04 R21,15 R303,19 

: Fase 2 Voltooi .........ccescee W R310,64 R23,30 R333,94 

Vakleerlinge | Fase 3 voltooi......... a x R329,12 . R24,68 R353,80 
Fase 4 voltooi........ veseettieees Y R368,28° _R27,62 R395,90 
Fase 5 voltooi .............0000 Zz R396,88 - R29,76 R426,64 

LOS WerkKNEMEFS .......ececeeeee R5,46 p uur RO,41 p uur R5,87 p uur 

BYLAE 2 - 

AFDELING 2: VOLWEEKBONUSSE VOOR EN VANAF 01-05-2000 

Sien klousule 8 van Hoofstuk 3: pO 

Graad 1 (alle sektore): R20,03. per week. 

Graad 2 (alle sektore): R18,47 per week. 

Graad 3 (alle sektore): R17,68 per week. 

Graad 4 (alle sektore): R17,48 per week. 

Voormanne en toesighouers: R20,03 per week. 

Vragmotorbestuurder hoogstens'1 184 kg: R17,53 per week. ~ 

Vragmotorbestuurder 1 184 kg tot 2 721 kg: R18,12 per week. -- 

Vragmotorbestuurder 2 721 kg tot 4 356 kg: R18,41 per week.
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Vragmotorbestuurder meer as 4 356 kg: R18,74 per week. 

Vakleerlinge nuut ingeskrewe: R17,77 per week. 

Vakleerlinge Fase 1: R18,27 per week. 

Vakleerlinge Fase 2 voltooi: R18,79 per week, 

Vakleerlinge Fase 3 voitooi: R19,30 per week. 

Vakieerlinge Fase 4 voltooi: R19,30 per week. » 

Vakleerlinge Fase 5 voltooi: R20,03 per week. -: 

AFDELING 3: VERBLYFTOELAE VANAF 01-05-2000 

Verwys na klousule 9 van Hoofstuk 3: 

1. Waar die werknemer verblyf en etes moet reél: Ri 50, 00 per nag. 

2. Waar die werknemer alleenlik etes moet reél: R65,00 per nag. 

BYLAE 3 

LANGDIENSBONUS . 

Die volgende langdiensbonusse moet deur die werkgewer betaal word aan elke werknemer vir ononderbroke diens by 
sodanige werkgewer soos hieronder aangedui: 

Voormanne, toesighouers, Graad I- werknemers en 1 vakleerlinge: 

(a) Vyf jaar diens: R200 plus brons sertifikaat. 

(b) Tien jaar diens: R500 plus silwer sertifikaat. 
(c) Vyftien jaar diens: R800 plus goue sertifikaat. 

(d) Twintig jaar diens: R1100 plus diamant sertifikaat. 

Graad Il-werknemers: - 

(a) Vyf jaar diens: R200 plus brons sertifikaat. 

(b) Tien jaar diens: R400 plus silwer sertifikaat. 

(c) Vyftien jaar diens: R700 plus goue Sertifikaat. 

(d) Twintig jaar diens: R900 plus diamant sertifikaat. 

Graad IIl-werknemers: _ 

(a) Vyf jaar diens: R200 plus brons sertifikaat. 
(b) Tien jaar diens: R300 plus silwer sertifikaat. 

(c) Vyftien jaar diens: R600 plus goue sertifikaat. 

(d) Twintig jaar diens: R700 pius diamant sertifikaat. 

_Graad IV-werknemers: 

(a) Vyft jaar diens: R200 plus brons sertifikaat. 

(b) Tien jaar diens: R300 plus silwer sertifikaat. 

(c) Vyftien jaar diens: R500 plus goue sertifikaat. 

(d) Twintig jaar diens: R600 plus diamant sertifikaat. 

AANHANGSEL A 

PRO FORMA—DIENSKONTRAK 

(KORTTERMYNDIENSKONTRAK) 

Hierby word ooreengekom dat 'n vastetermyndienskontrak aangegaan is tussen peneanenaneaete sateesatesneesneeeees veses sseteneneteaneateneeass 

N
e
 

O
e
 

en 

(hierna genoem die werknemer) -
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Derhalwe het die partye tot die volgende bedinge en voorwaardes ooreengekom: 

1. Posbenaming en pligte 

Die werknemer sal in diens WeeS @S 'N «00... eee setseesevesealesanenseass en moet die volgende pligte uitvoer soos 

omskryf in KIOUSUIE/S 0... eee eteeee rer eeneeeeneenes Van Hoofstuk sii......:csecceeteeeeeeetteresees van die Bedingingsraad se 

Kollektiewe Ooreenkoms. : 

Daar word van die werknemer verwag om alle take en werk bevredigend uit te voer soos wat normaaiweg van * 

persoon in hierdie posisie verwag word. Die werknemer stem in en onderneem om alle redelike, weitige opdracie 

en instruksies, deur enige persoon in diens van die werkgewer in die hoedanigheid van bestuurder of toesighouer, 

uit te voer. Die werknemer bevestig dat hy/sy in staat is om die werk waarvoor hy/sy in diens geneem is te doen, 

asook dat hy/sy oor die vermoé, bekwaamheid en kennis beskik om die werk tot tevredenheid van die werkgewer 

ten uitvoer te bring. 

Datum van diensaanvaarding 

Die werknemer moet op cecessueessutessuessuesensusessevessatessasees diens aanvaar en sy/haar diens eindig Op .......... ee of 

by voltooiing van die kontrak/projek of fase van die kontrak/projek, in welke geval die dienstermyn nie die tyd vir 

voltooiing van die kontrak/projek/fase mag oorskry nie... : 

Kontrak Projek/Fase 

  

Geskatte tyd van voltooiing 

Soos ocoreenkom, mag die werknemer dienstermyn nie die tydperk soos hierbo oorskry nie. Die werknemer word 

spesifiek ingelig dat hy/sy geen verwagting mag koester dat sy/haar kontrak na hierdie datum verleng of hiersien 

sal word nie. Die maksimum tydperk van hierdie koritermynooreenkoms mag nie ses maande oorskry nie. 

Kennisgewing van die beéindiging van die kontrak 

Onderworpe aan item 4 van hierdie kontrak, moet die werkgewer aan die werknemer ten minste twee weke 

skriftelike kennis gee t.o.v. die beéindiging van hierdie kontrak. ’n Afskrif moet aan die Bedingingsraad gesiuur word. 

Verlenging van kontrak . 

Die kontrak mag alleenlik verleng word op die voorwaardes wat die Bedingingsraad bepaal. 

Proeftydperk . . 

Die werknemer word aangestel vir ’n proeftydperk van twee maande wat op die datum van diensaanwaarding 

begin. Gedurende die vermelde tydperk moet die werkgewer die werknemer se prestasies, bekwaamheid, gedrag, 

geskiktheid en kennis evalueer. Enige versuim deur die werknemer om gedurende of by die afsluiting van die 

proeftydperk aan die voorwaardes of standaarde te voidoen, sal voldcende rede vir die werkgewer wees om dice 

werknemer se dienste met een uur kennis te beéindig. 

Besoidiging 

Die werknemer se basiese salaries sal R ..........sseceee per maand/per week wees, en betaling sal op die einde 

van die maand of week geskied. Betaling van salaris aan die werknemer sal wees in kontant of per tjek geskied of 

deur inbetaling in die werknemer se rekening by ’n finansiéle instelling van sy/haar keuse. 

Verhogings 

Die werknemer is geregtig op enige verhoging $008 voorgeskry! deur die Bedingingsraad se Kollektiewe 

Ooreenkoms gedurende die kontraktydperk. 

Werkure 

Die werknemer se gewone werkure Sal .......eeceeeeereeteeees per dag wees @N Sal WEES VAN ..... ec seeseeserreeneenseres tot 

beeeneeeeesesneaeennanas op Maandae tot Donderdae en Van ........::sccccceceeeeeee LOL ceeeeeceereeeteeetetteeeeeee OP Vrydae. 

Die werknemer is geregtig op die volgende rustyd gedurende ’n dag: 
(a a 

(b) 

(c) 
Die werknemer stem in tot ’n etenspouse VON. eeseceecepeeesneceeees peceeseeanes minute. 

Skofwerk , 

Daar kan van die werknemer verwag word om skofte te werk en die betaling sal wees soos gespesifiseer in klousule 

7 (8) van Hoofstuk 1 van die Bedingingsraad se Kollektiewe Oorenkoms.
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10.. 

tH. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Oortyd ; . 

Die werknemer stem in om enige , oortyd: te werk indien operasionele vereistes dit noodsaak gedurende die week, 
gedurende naweke en/of op ’n openbare vakansiedag op die versoek van die werkgewer oortyd te werk, 
onderworpe daaraan dat daar 24 uur, vooraf kennis hiervan gegee word. Daar word ook ingestem dat, in die geval 

-. van ’n noodtoestand die Werknemer sonder enige kennisgewing verpligte noodoortyd sal. werk. Betaling vir oortyd 
gewerk is soos gespesifiseer in klousule 7 (4) van Hoofstuk 1 van die Bedingingsraad se Kollektiewe Ooreenkoms. 
Daar word ooreengekom dat daar nie van die werknemer verwag sal word om langer as 3 ure oortyd op ’n dag te 
werk nie, met ’n maksimum van 10 ure per week. 

Openbare vakansiedae . 

Die openbare vakansiedae soos verklaar ingevolge die Wet op. Openbare Vakansiedae, 1994, word as betaalde 
openbare vakansiedae erken, behalwe waar 'n openbare vakansiedag val op.’n dag wat normaalweg nie ’n werkdag 

is nie. Die bepaling in klousule 7 (5) en die betaling vir werk gedoen op ’n openbare vakansiedag soos 

gespesifiseer in klousule 7 (5) van Hoofstuk 1 van die Bedingingsraad se Kollektiewe Ooreenkoms, is van 

toepassing.: Wanneer ’n openbare vakansiedag op ’n Sondag val, is die daaropvolgende Maandag ’n betaalde 

vakansiedag. ’n Werknemer sal nie op betaling geregtig wees vir enige openbare vakansiedag gedurende ’n 
staking of uitsluiting nie. Die Werknemer sa! geregtig wees op betaling vir enige openbare vakansiedag gedurende 
’n afwesigheid weens ‘siekte of. besering of gedurende die jaarlikse sluiting of enige tydperk van betaalde 
vakansieverlof. 

Siekteverlof 

(a) Die werknemer i is geregtig op een dag betaalde siekteverlof vir elke 26 dae gewerk. 

(b) Die werknemer moet die werkgewer so gou moontlik, maar nie later nie as op.die tweede dag van sy/haar 
. afwesigheid weens siekte of besering, daarvan in kennis stel. 

(c) Wanneer 'n siekte langer as twee aaneenlopende werkdae voortduur, moet die werknemer ’n mediese 

sertifikaat van 'n geregistreerde mediese praktisyn indien. 

Gesinsverantwoordelikheidsverlof 

Die bepalings in klousule 7 (13) van Hoofstuk 1 van die Bedingingsread se Kollektiewe Ooreenkoms is van 
toepassing. 

Goedgekeurde aftrekkings 

Die werkgewer is gemagtig om enige aftrekkings volgens enige wet en soos voorgeskryf kragtens die 

Bedingingsraad se Kollektiewe Ooreenkoms te maak. Maandelikse opgawes wat na die Raad gestuur moet word, 
moet duidelik gemerk word: “Korttermynkontrakwerker’. 

Registrasie van die kontrak - 

(a) Die werkgewer moet ’n afskrif van hierdie kontrak, deur die partye onderteken, na die Bedingingsraad 

stuur. Die Bedingingsraad moet die kontrak registreer en die werkgewer van ’n kontrakverwysingsnommer 
voorsien. 

(b) Die werkgewer moet die Bedingingsraad by die beéindiging van die kontrak skriftelik inlig ooreenkomstig 
item 3. 

Algemeen 

(a) Veiligheid, gesondheid ¢ en sekuriteit os 

Die. werknemer stem in om alle veiligheids-, gesondheids- en sekuriteitsreéls asook en n -regulasies wat die 
werkgewer voorskryf, te eerbiedig. ; 

(b) Dissiplinére kode en. Grieweprosedure 

Die werknemer stem in om die werkgewer se dissiplinére kode en grieweprosedure, soos van tyd tot tyd 
gewysig, na te kom. 

(c) Registrasie van Bedingingsraad 

(i) Die werkgewer is geregistreer by die Bedingingsraad vir die Meubelbediy van die Vrystaat. 

(ii) Adres van Bedingingsraad: 

Die adres van die Bedingingsraad i is: 

Kellnerstraat 45 
-~ Westdene 

‘ BLOEMFONTEIN 

Tel. (015) 448-1124 

Faks (015) 448-1129 

(iii) Die partye stem in dat— 

(a) alle bedinge en. voorwaardes m.b.t. diensvoorwaardes | in hierdie kontrak gespesifiseer is; 
of .
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(bo) waar diensvoorwaardes nie gespesifiseer is nie, die werkgewer se reéls, regulasies en 

‘prosedures en die Bedingingsraad se Kollektiewe Ooreenkoms sal geld en dat, indien die 

Bedingingsraad se Kollektiewe Ooreenkoms en die werkgewer se reéls, regulasies en 

prosedures t.o.v. die Dienskontrak op enige spesifieke punt stilswyend is, die betrokke 

artikels van die Wet op’ Arbeidsverhoudinge, 1995, of van die Wet op Basiese 

Diensvoorwaardes, 1997, van " toepassing sal wees. 

47.  Beskikbaarheid van dokumente 

Enige dokumenie in hierdie kontrak genoem is vir insae aan die werknemer en die werkgewer beskikbaar. Hierdie 

kontrak is die enigste/volledige? kontrak tussen die partye en geen afwyking, verandering en/of toevoeging sal 

enige regsgeldigheid hé nie, tensy dit op skrif is en deur, albei partye onderteken is, en die Bedingingsraad dit 

goedgekeur het. 

© G@teken te ie eceeccosssssesssssessnnensesesecssnneteeeecessnnatssssesssnnanaesetessnnensteseses OP AEE GIG os esesesssseteeseeeessnneeseeesssneseeenesnseesscs dag van 

seeneenstne cyuesuustugvessecaneeseeninesesesseesserseseesesastes QO sesesesseen 

Werknemer.. apeusuasucnqansuuesauaneesecesseeneeeccceatsatensseaantenesseneetes TONK co cesecseseecesecsesseesessssseeseenesssuseseesessneneees 

GOTUIC oo. cecccccceseecescecccuscecereeesenensueueressssseeeseceeseeeneneneeneeenes Qe censececsscenscecasauraueeetenduavevessesersesdeavesuessnaaees 

WETrKQOWED ....cccccecteeceeeeeeeeceteeseeeeeeeesersneeseneeseeeesneneeenus 

GOTUIC......eeccececccccsersevsessseeneurecseeescecesseeseusasssaeeeeseseesanense 2 

Vir die gebruik van 1 die Raad 

Registrasie: 

Hierdie kontrak is by die Bedingingsraad onder verwySiNGSNOMMer ........ccecesesseeseseeeseseteceteeeeees Gedateer «0... eres: 

cece deteesaaeeaneaueesiaesaneeeeetenees geregistreer. 

Geteken oe a teteeeeeeeteeeeees neeceeeacaeseeeseaeaeseeneaees 

Geteken vir en namens die Bedingingsraad vir die Meubelbedryf van die Vrysiaat. 

AANHANGSEL B. | 

PRO FORMA-DIENSKONTRAK 

(ONBEPERKTE TERMYN) 

Hierby word daar ooreengekom dat ’n kontrak aangegaan is tussen: . 

  
ID-NOMIMET: 0. .ccccccscesesesesteeneucssusevecsvenseeneunsesseunesesarseseeseceusareseeeesenees    

(hierna genoem die werknemer)
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Derhalwe het die partye op die volgende bedinge en voorwaardes ooreengekom: 

1. Posbenaming en pligte 

Die Werknemer sal in diens wees as n destlacesseadedaneeldusseeseneat stesetaseneusesenees en moet die volgende pligte uitvoer soos 
omskryf in KIOUSUIE/S «0... eeeeecscssteeesecssensseees salaseeteensaedeeeneWAN HOOPSTUK ....ececcseseseeeees van die Bedingingsraad se 
Kollektiewe Ooreenkoms. ve 

Daar word van die Werknemer verwag om alle take en werk bevredigend uit te voer soos wat normaalweg van ’n 

persoon hierdie posisie verwag word. Die Werknemer stem in en onderneem om alle redelike wettige opdragte en 
instruksies, deur enige persoon in diens van’ die Werkgewer in die hoedanigheid van bestuurs- of toesig- 

houerskader, uit te voer. Die Werknemer bevestig dat hy/sy in staat is om die werk warvoor hy/sy in diens geneem 
is, asook dat hy/sy oor die vermoé, bekwaamheid: en kennis daartoe beskik, tot tevredenheid van die Werkgewer 
ten uitvoer te bring. Daar word uitdruklik met die werknemer ooreengekom dat indien sy/haar werk, soos omskryf 
beskikbaar is nie, hy/sy bereid moet wees om enige ander werk wat binne hy/sy vermoéns is, uit te voer: Met dien 
verstande dat die sodanige werk gedoen sai word sonder dat ’n verlaging/of verlies in betaling voorkom. 

Datum van Diensaanvaarding . 

Die Werknemer het/Sal OP.........c:ssseeiessees ees GENS aanvaar. 

Proeftydperk 

Die Werknemer is aangestel op ’n proeftydperk van twee maande beginnende op die datum van diensaanvaarding. 
Gedurende die vermelde tydperk sal die werkgewer die werknemer se prestasies, bekwaamheid, gedrag, 
geskiktheid en kennis van die werkverrigting evalueer. Enige tekortkoming deur die werknemer om te voldoen aan 
die voorwaardes of standaarde gedurende of by die afsluiting van die proeftydperk sal voldoende rede vir die 
Werkgewer wees om die werknemers se dienste met 1 uur kennis te beéindig. 

Besoldiging oo, a 

Die Werknemer se basiese salaris Sal-R.....:....cc.cscseiecsiersssnssens per maand/per week wees en betaling sal aan 
die einde van die maand of week geskied. Betaling van  galaris aan die Werknemer sal gedoen word in kontant/tjek 
of in die Werknemer se rekening by ’n finansiéle instelling van sy/haar keuse. 

Verhogings 

Toekomstige verhogings sal op die Werknemer se individuele prestasies gebaseer word, sowel as die algehele 

finansiéle prestasie van die Werkgewer se onderneming gedurende die voorafgaande finansiéle jaar. Die toestaan 
van verhogings (wanneer van toepassing) sal uitsluitlik by die diskresie van die Werkgewer berus. Die Werknemer 
stem in dat enige verhogings toegestaan ingevolge hierdie klousule, verreken mag word teen enige salaris- 
verhogings wat in werking mag tree deur enige loonregulerende maatreél of Kollektiewe Ooreenkoms. 

Jaarlikse bonus 

Die Werkgewer kan aan ’n werknemer ‘n jaarlikse bonus aan die einde van elke kalenderjaar betaal mits die 
Werknemer steeds in diens van die Werkgewer op daardie tydstip is met inagneming van die presiasie van die 
werknemer en die finansiéle posisie van die werkgewer. Geen bonus sal aan ’n werknemer betaal word nie indien 
sy dienste voor die einde van die kalenderjaar beéindig word. Alle bonusse sal na goeddunke van die Werkgewer 
betaal word. 

Ure van werk 

Die Werknemer se gewone werkure sal wees....... Leeveieeeeeeseneeeseeneas per dag en sal wees vanal..........::csssseseenees 

TOL. eecccceeceeeerteeenaees op Maandae tot Donderdae, VAN AF oes terete HOt eee ee eee eeeeeeeeee op 

Vrydae On Vana ........ccscssessrseeseees TOL oe eeecessceeeseseneeesrerses op Saterdae. Die Werknemer is geregtig op die 
volgende rustyd gedurende ’n dag: 

(a) 

(b) 

(c) 
Die Werknemer stem in tot ’n etenspouse VAN ..... esses minute. 

Skofwerk 

Daar kan van die Werknemer verwag word om skofte te werk en die betaling sal wees soos gespesifiseer in 
klousule 7 (3) van Hoofstuk 1 van die Bedingingsraad se Kollektiewe Ooreenkoms. 

Oortyd . 
Die Werknemer siem in om op die versoek van die Werkgéwer oortyd te werk a.g.v. operasionele vereistes 
gedurende die week, gedurende naweke en/of gedurende 'n Openbare Vakansiedag onderworpe daaraan dat 
24 uur vooraf kennis hiervan gegee word. Daar word ook ingestem dat in die geval van ’n noodtoestand dat die 
Werknemer sonder enige kennisgewing verpligte noodoortyd moet werk. Betaling vir oortyd gewerk is soos 
gespesifiseer in klousule 7 (4) van Hoofstuk 1 van die Bedingingsraad se Kollektiewe Ooreenkoms. Behalwe waar 
die Bedingingsraad vrystelling verleen het, is daar ooreengekom dat daar nie van die Werknemer verwag sal word 
om langer as 3 ure oortyd op ’n dag te werk nie, met ’n maksimum van 10 ure per week.
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

_ Bedingingsraad se Kollektiewe Ooreenkoms, te maak. . 

Openbare vakansiedae - 

Die openbare vakansiedae soos verklaar in terme van die Wet op 0 Openbare Vakansiedae, 1994; word as betaalde 
openbare vakansiedae erken, behalwe waar 'n openbare. vakansiedag val-op ’n dag wat normaalweg nie ’n werkdag 
is nie. Die bepaling in klousule 7..(5) en die betaling vir werk gedoen op ‘n.Openbare Vakansiedag soos 

gespesifiseer in klousule. 7 (5) van Hoofstuk 1 van ‘die. Bedingingsraad se .Kollektiewe Ooreenkoms, is van 

  

toepassing. 

Wanneer ’n Openbare Vakansiedag 0 op’ n n Sondag v: val, al die. Maandag dara n  betaalde vakansiedag wees. 

’n Werknemer sal nie op betaling geregtig wees vir-enige openbare vakansiedag gedurende ’ n staking of uitsluiting 

nie. Die Werknemer sal geregtig.wees op. betaling van-enige: Openbare Vakansiedag gedurende ’n afwesigheid 

weens.siekte, besering of gedurende, die. jaarlikse siviting ‘of: enige tydperk van betaalde vakansieveriat. 

Jaarlikse verlof 

Die Werknemer is op 15 werkdae vakansieverlel, aan n die: einde v van, elke j jaar diens, ‘geregtig. Sodanige verlof moet 

in ooreenstemming met die voorgeskrewe verlofreéls en regulasies, “asook op ’n tydstip soos na die Werkgewer se 
goeddunke ooreengekom, geneem word. Daar kan van die Werknemer veréis word om sodanige verlof gedurende 

die jaarlikse sluitingtydperk, soos: voorgeskryf deur die Bedingingsraad, te neem. 

  

Siekteverlof 

_ (a) ‘n Werknemer wat: nie .’n. lid’ is van. die Bedingingsraad s ‘se Siektebystandsfonds is nie, is geregtig op 
siekteverlof met. betaling. soos voorgeskryt i in Klousule 7 v )v van Hoofstuk 1 van die Bedingingsraad se 
‘Kollektiewe Ooreenkoms. Thy ferent OE 

(b) Die Werknemer moet die Werkgewer s so gou moon maar nie later nie as binng een dag in kennis stel 

van sy/haar afwesigheid weens siekte of besering. we 

(c) Wanneer 'n siekte anger voortduur as twee caneeropende werkdae, moet die Werknemer 'n mediese 

. sertifikaat van ’n geregistreerde mediese Praktisyn indien. : : 

Kraamverlof 

Die bepalings in klousule 7 (12) van 1 Hoofstuk 1 van 1 die ‘Bedingingsraad se Kollektiowe Ooreenkoms is van 

toepassing. 

Gesinsverantwoordelikheidsveriof . 

Die bepalings in- klousule 7 (13) van: Hoofstuk 1 t van. die. Bedingingstaad se Kollektiewe Ooreenkoms is van 
toepassing. - Sn, no : . 

Goedgekeurde aftrekkings ioe ES 

Die Werknemer sal gemagtig wees om enige atrekkings volgens enige Wet en soos voorgeskryt ingevolge die 

    

Beéindiging van diens © 

Die Werknemer se dienskontrak kan besindig word ingevolge } kiousule 7 (8) van Hoofstuk 1 van die Bedingingsraad 
se Kollektiewe Ooreenkoms of ingevolge artikel 37, Hoofstuk 5, van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, welke 

een van toepassing is. 

  

Datum van aftrede CP 

(1) Die Werknemer moet aftree op die ‘ouderdom | van 65 j jaar, ‘of soos -andersins skriftelik ooreengekom. 

(2) Voorigesetie indienshouding na die. ‘ouderdom van. 68 jaar, ‘sal na goeddunke van en ingevolge die 
Werkgewer se voorwaardes wees. — cet 

Algemeen 

(1) Veiligheid, gesondheid en sekuritelt 

Die Werknemer stem in om alle: veiligheids-, gesondhelds en sekuriteitsreéis asook regullasies soos deur 
die Werkgewer voorgeskryf, te: eerbiedig. _ 

(2) Dissiplinére kode en grieweprosedure . 

Die Werknemer stem in om die Werkgewer se > Dissiplingre Kode ¢ en Grieweprosedure, soos van tyd tot tyd 
gewysig, nate kom. . Ln wet 

(3) Bedingingsraad registrasie: by— - 

(a) Die Werkgewer is geregistreer by Bedingingsraadv van die Meubelbedry Vrystaat. 

(b). Adres van bedingingsraad:: : . 

’ Die adres van die Bedingingsraad i is: 
Kellnerstraat 45° : 

Westdene 
~ Bloemfontein 2°. 

- Tel: (015) 448-1124" 

Faks: (015)-448-1129° - 
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(c) Die partye stem in dat— 

(a) alle bedinge en voorwaardes m.b.t. diensvoorwaardes in hierdie kontrak gespesifiseer 
is; of : 

(b) waar diensvoorwaardes nie gespesifiseer is nie, die werkgewer se reéls, regulasies en 

prosedures en die Bedingingsraad se Kollektiewe Ooreenkoms sal geld en dat, indien 

die Bedingingsraad se Kollektiewe Ooreenkoms en die werkgewer se reéls, regulasies 

en prosedures t.o.v. die Dienskontrak op enige spesifieke punt stilswyend is, die 

betrokke artikels van die Wet op Arbeidsverhoudinge, 1995, of van die Wet op Basiese 

Diensvoorwaardes, 1997, van toepassing sal wees. ; 

19. Beskikbaarheid van dokumente 

Enige dokumente in hierdie kontrak genoem is vir insae aan die werknemer en die werkgewer beskikbaar. 

Hierdie kontrak is cie enigste/volledige? Kontrak tussen die partye en geen afwyking, verandering en/of 

foevoeging sal enige regsgeldigheid hé nie, tensy dit op skrif is en deur albei partye onderteken is, en die 
Bedingingsraad dit goedgekeur het. 

Geteken te ....... sesueessesssessessusssessvessesavenasesvessenresessenseesenescens op hede die ............. ate eaenseeseeeceesnuacansauavanssatseneenes de/ste dag van 
seeeeaeseneravacnenersanseeaeseeaes 20... ceeseseee 

WETKNGIMED oo. ceseccesessseececeececeeceseneesseeserecsatentatsesataeeateeees TOMK oo. ecasceesesenessesaneseseeseeesessetsetseeeetecnseesesses 

GOtUIC ese eeeeseecenceececentenentsececsecenaeseeaeaenesereeeanesenenseses De ecececesenenenenseseaeseneadsansaesseeeesaeeeteesansneseeees 

WerkQewerr ........ccccsceee peseneesesssteneonseceeseonsscteacoasecesassesesees 

GOtuie oes eeeeceecesecneee cee ceeeetaeeaeeeeseseeesetaeseseeeeseeers Qe cececececneeeneesedueaeersneeaneasenteaesessaetaneaseaeensenes 

Aanhangsel C 

Pro Forma-dienssertifikaat 

van 

  

(volle name van werknemer) 

VD ec cececcanseessnensssasessaneersnsessecaneeteneetseeeraeteneeeieeeeateneeeensaneas IN GIONS WAS VANAF occ ee ceeeeeeeeeeeteeteneesnsennsensenenteesenens 

TOL oo. eeeceecceeeeseeneseeseeecensnneseeseouseeneneucanssussnuusisdeescersateseteaeteares AS oeeececceesseeenesesensesneesseneeseeceseecenenaseessauseasaeasasenacecesssesesneesenenenaae 

(tipe/werk of beroep) 

ENIQS ANE! MIQKING 2.0... eee sess seceensesaneesassesescensccecsesassensnsecsecausesassevsncaasecensuasscasscacceseesasgesastansetastansatodseseetausaeeesaneaesseeeseeseeaes 

Met diensbeéindiging was die werknemer se salaris R...........0608 (cee eects ceeeeessteseecasceesececeeene sense seesecsesaasessecaatessensaeataesanseees 

(bedrag in woorde) ° 

per uur/ per dag/ per week/ twee weekliks/ per maand/ per jaar. 

1. Die rede vir diensbeéindiging mag alleeniik aangedui word indien deur die werknemer aldus versoek. 

2. Hierdie sertifikaat is slegs 'n voorgestelde dienssertifikaat. Enige ander dokument wat dieselfde inligting bevat, kan 
voldoen aan die vereistes van die Kollektiewe Ooreenkoms.
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REELS EN REGULASIES VAN DIE SIEKTEBYSTANDFONDS VIR DIE MEUBELWERKERS VAN DIE VRYSTAAT 

1. REGISTRASIE VAN LEDE EN AFHANKLIKES 

Elke lid moet die aansoek om hul lidmaatskap, soos gespesifiseer deur die Fonds, van yd tot tyd, volledig invul. 

2. BEVOORDEELDES 

'n Lid van goeie naam en die lid se geregistreerde afhanklikes, wat gewoonlik by die lid woon, kwalifiseer vir 
voordele waar dienste binne die Republiek van Suid-Afrika gelewer word. 

Geregistreerde afhanklikes kan die lid se gade, enige wettige kinders, en stiefkinders of wettig aangenome 
kinders onder die ouderdom van 18 jaar insluit. ‘n Kind wat skool verlaat het en wat werksaam is, word nie as ‘n 
afhanklike geag nie. Onderworpe aan die nodige jaarlikse skriftelike bevestiging aan die Fonds, of soos aangevra, 
kan kinders bo die ouderdom van 18 jaar wat voltydse leerlinge of studente is, as geregistreerde afhanklikes van 
die lid aanbly. 

3. BUITENGEWONE AFHANKLIKES 

Sou 'n lid versoek dat enige ander persoon of persone wat moontlik geheel en al van die lid afhanklik i is, ingestuit 
word as buitengewone afhanklike, kan die lid ‘n aanvaarbaar gemotiveerde skriftelike aansoek aan die Fonds rig. 
Bewys van die bestaan van’ sodanige buitengewone afhanklikes moet aan die Fonds verskaf word, bv. 
geboortesertifikate of gesertifiseerde afskrifte van identiteitsdokumente. 

Die besluit om sodanige persoon/persone te aanvaar as geregistreerde afhanklikes van die lid by die Fonds, 
berus by die Bestuurskomitee. 

Die voile bydrae (werkgewer- en werknemerbydrae), indien van toepassing, is deur die lid betaalbaar slegs vir 
sodanige goedgekeurde buitengewone afhanklike/s. 

Let wel: Slegs buitengewone afhanklikes tot die ouderdom van sewentig (70) jaar word vir lidmaatskap van 
die Fonds oorweeg. 

4. WATTER DOKTERS, TANDARTSE, OPTOMETRISTE EN OOGKUNDIGES KAN BESOEK WORD? 
Lede en hul afhanklikes het die keuse om enige praktisyn te besoek. 

5. MEDIESE ONDERSOEKE 

Die Bestuurskomitee van die Fonds kan te eniger tyd vereis dat ’n lid of enige van die lid se geregistreerde 
afhanklikes ’n mediese ondersoek ondergaan op koste van die Fonds deur enige mediese praktisyn wat die Fonds 
benoem. 

6. CHRONIESE KWALE 

Die Mediese Komitee het die bevoegdheid om te verklaar dat die behandeling van enige chroniese siekte waaraan’ 
'n lid of die lid se afhanklike/s ly na behandeling van 25 weke nie langer die aanspreeklikheid van die Fonds | is nie. 

7. KWALIFIKASIETYDPERK VIR VOORDELE 

Dertien (13) opeenvolgende weke se bydraes is betaalbaar voor kwalifisering vir jaarlikse voordele. 

8. VOORDEELLIMIETE . 

Lede van goeie naam en die lede se geregistreerde afhanklikes word voordele toegestaan binne die aangewese 
limiete en die reéls en regulasies soos deur die Bestuurskomitee van die Fonds van tyd tot tyd bepaal. 

Alle dienste en behandeling waarvoor die Fonds aanspreeklikheid aanvaar, moet ingevolge die Skaal van 
Voordele bepaal word deur die Verteenwoordigende Vereniging van Mediese Skemas (VVMS) of deur enige ander 
verteenwoordigende liggaam van mediese skemas wat deur die Fonds erken word. 

9. VOORDELEJAAR 

' ’n Voordelejaar begin op 1 November elke jaar en eindig op 31 Oktober van die eersvolgende jaar. 

Voordele, hetsy geéis of nie, is nie oordraagbaar van die een voordelejaar na ’n ander of van een 
voordelekategorie na 'n ander nie. 

10. PRO RATA-VOORDELE 

Gedurende die eerste twaalf (12) maande van lidmaatskap van die Fonds, moet jaarlikse voordele, aan lede en 
geregistreerde afhanklikes op 'n pro. rata-basis toegestaan word, voigens die beoogde lidmaatskap van die Fonds 
vir die balans van die voordelejaar. 

Voordele moet op ’n pro rata-basis verminder word vir die balans van die voordelejaar, vir lede wat afhanklikes 
van die Fonds gedurende die verloop van ’n voordelejaar verwyder. 

11. VOORDELE 

'n Lid en sy afhanklikes is behoudens hierdie Ooreenkoms, geregtig op die volgende bystand: 

(1) Algemene praktisyns: 70 persent van die geldetarief of waar die bedrag minder as R70,00 is—100 persent. 
(2) Spesialiste se dienste nadat die lid deur ’n algemene praktisyn verwys is: Beperk tot 70 persent ‘van: die 

geldetarief vir die lid, sowel as vir die afhanklikes.
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Ww Tandartse en alle hulpdienste: Beperk tot 70 persent van die geldetarief. 

Kraamdienste: 100 persent tot ‘n.maksimum van R1 120,00. 

Brille en kontakiense: Maksimum R500,00. per lid of afhanklike per jaar. 

Tandheelkundige dienste: _ 

70 persent van eerste kunsgebit: Met dien verstande dat nie vir inlegsels betaal word nie. 

Beperk tot 70 persent van die geldetarief. : 

_Medisyne: : : 

70 persent vir slegs dokters voorskrifte. 

Hospitaalkoste:: , a 

.70 persent, vir lid en athanklikes, van die geldetarief of waar die bedrag minder is as R70,00—100 persent. 

'n Lid is nie geregtig op voordele wat meer as 60 maal die lid se bydrae per maand vir die fondsjaar oorskry 

nie. : 

12. VOORDELE UITGESLUIT, 

Uitgawes deur lede en hul gorogistreerde athanklikes aangegaan in verband met enigeen van die volgende, is nie 

’n aanspreeklikheid van die Fonds. nie:. s 

Enige buitepasiéntkostes met betrekking tot i bevallings of komplikasies wat daaruit voorispruit. 

Enige siekte of besering wat voortspruit uit wanordelike gedrag, wangedrag, oormatige gebruik van alkohol 

of sterk middels, of die misbruik van geneesmiddels of iets dergeliks. 

Voortduring van siekte waar n. lid of afhanklike weier om enige redelike opdrag of aanbeveling van die 

lid/afhanklike se mediese dokter na te Kom. 

Enige toevallige of opsetlike besering wat na die mening van die Mediese Komitee nie die Fonds ten laste 

behoort te kom nie. Toevallige of opsetlike besering waarvoor ‘n derde party aanspreeklik i is vir die betaling 

van vergoeding of.wat deur versekering gedek is. . 

Enige mediese behandeling wat nodig is as gevolg van aanranding. Die Fonds oorweeg slegs die betaling 

van voordele indien ’n beédigde verklaring en ’n polisieverslag aan die Fonds voorgelé word, wat aandui dat 

die lid of die lid se afhanklikes nie op enige manier verantwoordelik is vir die aanranding nie. 

Enige mediese uitgawes wat voortspruit as gevoig van ’n motorongeluk. Die Fonds sal oorweeg om met 

mediese uitgawes by te staan tot en met die lede se laarlikse voordele toegestaan. Die bystand vir uitgawes 

sal onderworpe wees aan skriftelike bevestiging van ’n prokureur wat die motorvoertuig- eis namens die lid 

hanteer en indien die motorongeluk-eis suksesvol is, moet die Fonds terugbetaal word vir uitgawes betaal. 

Beserings of beroepsiektes wat ’n lid opdoen terwyl hy aan diens is, vir sover ’n werkgewer voorsiening vir 

behandeling.of dekking maak... fy 

Siekte of beserings tydens millitére diens.” 

Operasies en/of behandeling uit:eie: keuse of van. 'n kosmetiese aard, insluitende maar nie ‘beperk tot 

onvrugbaarheid, vetsug, kunsmatige bevrugting en sterilisasie. . 

Beserings of siekte wat voortspruit uit nalatigheid of oortreding van die wet, of veroorsaak deur deelname 

aan onluste, oorlog of weens siviele onrus. 

Dienste, behandeling, medisyne en'toestelle van Homopate. Voetheelkundiges en Tradisionele Helers. 

Die verskaffing van oor- “die- toonbank- “medisyne en enige ander medisyne wat die Komitee van tyd tot tyd 

bepaal. 

Dienste en behandeling verskaf deur ander persone as mediese praktisyne geregistreer by die 

Suid-Afrikaanse Mediese en Tandheelkundige Raad. 

Geestesiektes, insluitende maar nie beperk tot toestande soos depressie of angs nie. 

. Enige seksuee! oordraagbare siektes insluitende maar nie beperk tot MIV en Vigs nie. 

Enige behandeling of operasie; wat na die’ mening van die Mediese Komitee onredelike onkoste vir die 

Fonds sal beteken. 

Rekeninge ontvang van langer as drie maande na die datum van dienste verskaf is. - 

Enige behandeling of voorafgaande siektes. In werklikheid beteken dit dat enige toestand of siekte waaraan 

‘n lid en/of afhanklike ly voor toetrede tot die Fonds, uitgesiuit word van betaling van eise. 

Enige behandeling of voorafgaande siektes. In werklikheid beteken dit dat enige toestand of siekte waaraan 

’n lid en/of afhanklike ly voor toetrede tot die fonds uitgesluit sal word by betaling van eise. 

Enige dienste verskaf of behandeling ontvang voor die oploop van voordele. 

13. PROSEDURE VIR DIE EIS VAN VOORDELE 

By ontvangs | van rekeninge moet eise vir voordele so gou moontlik by die Fonds ingehandig word. 

f
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14. REKENINGE 

Eise vir mediese dienste verskaf, moet gepaard gaan met ’ n behoorlik en volledig voltooide eisvorm en moet deur 
sowel die lid as die lid se werkgewer onderteken word. 

— Alle rekeninge moet deur die lid onderteken word. Waar betaling van rekeninge deur die lid gedoen is, moet 
die oorspronklike kwitansie die oorspronklike rekening en eisvorm vergesel. Alle rekeninge moet die 
volgende besonderhede duidelik weergee: 

— Die naam van die pasiént, die aard van die siekte of besering, datum en aantal besoeke, konsultasie, 
 operasie, aard van inspuitings, indien enige, en die-kostes van materiaal gebruik, besonderhede van ander 
dienste, behandelings, prosedures, tariefkode/s en die lid se lidmaatskapnommer.. .:: 

-- 'nAparte eisvorm moet vir elkeen van die onderskeie verskaffers se rekening ingevul word. 

.— Voorskifte vir medisyne voorgeskryf of 'n gesertifiseerde afskrif daarvan moet deur die lid onderteken en met 
die lid se lidmaatskapnommer geéndosseer word. 

— In gevalle van aanranding moet ’n gesertifiseerde afskrif van die verklaring wat: by ¢ die Suid- Afrikaanse 
Polisiedienste afgelé is, die verwante rekeninge en eisvorm vergesel.. 

15. DIENSTE DEUR UITGEKONTRAKTEERDE PRAKTYKE VERSKAF 

Lede moet kennis neem dat die Fonds slegs vir enige mediese, tandheelkundige, ontiege ¢ of para-mediese dienste 
betaal teen die heersende “voordeleskaal’ binne die jaarlikse limiete. 

Rekeninge ingedien deur uitgekontrakteerde praktyke is gewoonlik teen baie hoér tariewe en die lid word 
vir die betaling van die balans van die rekening verantwoordelik gehou. Lede moet dus aityd die dienste van 
ingekontrakteerde praktyke versoek. 

16. VOORTGESETTE LIDMAATSKAP 

Lede wat uit die Nywerheid tree weens ouderdom (60 j jaar en ouer) of weens swak gesondhela, kan by die Fonds 
aansoek doen vir voortgesette lidmaatskap. 

Die Bestuurskomitee sal van tyd tot tyd die toepaslike bydraes, betaalbaar deur sodanige lede, bepaal. 

Oorweging sal slegs gegee word aan lede wat gereeld tot die Fonds bygedra het vir ’n tydperk van minstens 
twintig (20) jaar, en binne ses (6) maande nadat die Nywerheid verlaat is aansoek om voorigesette lidmaatskap 
gedoen het. 

Die Bestuurskomitee van die Fonds het ook die reg om. die voordele te. bepaal wat ‘aan sodanige lede 
beskikbaar gemaak word. i 

Lede wat aansoek doen om m voorigesette lidmaatskap i is verplig om enige dokumentére bewys, deur die Fonds 
benodig, te verskaf om sodoende die volgende vas te stel: 

'. Ouderdom—identiteitsdokument, geboortesertifikaat, ens. : 

— Swak gesondheid—die nodige dokumentére bovestiing v7 van dokter/s, spesialiste, ens. 

17. OPSKORTING VAN VOORDELE 

Die voordele van lede met agterstallige bydraes kan. deur die Fonds opgeskort word totdat die bydraes tl tot op datum 
betaal word. 

Die Fonds is daarop (by magte) geregtig om enige lid se voordele op te skort indien genoegsame bewys van 
enige vervalste eis om voordele ingedien word. 

18. BEDANKING 

'n Lid kan met die goedkeuring van die bestuurskomitee bedank as lid van die Fonds: Met dien verstande dat ’n lid 
slegs daarop geregtig is om op of voor die aanvangsdatum van ’n fondsjaar as lid van die Fonds te bedank. ’n Lid 
wie se bedanking deur die Bestuurskomitee aanvaar is, is nie daarop geregtig om by die Fonds weer aansoek om 
lidmaatskap te doen nie. 

Reéls en Regulasies namens die partye te Bloemfontein onderteken op hede die 31ste dag van n Augustus 2000. 

T. C. SOLOMON 

Voorsitter van die Raad 

J. F. LABUSCHAGNE | 

Ondervoorsitter van die Raad 

E. VAN RENSBURG 

Sekretaris van die Raad
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REELS EN REGULASIES VAN DIE SIEKTEVERLOFFONDS VIR DIE MEUBELWERKERS VAN DIE VRYSTAAT 

LIDMAATSKAP 

Lidmaatskap word slegs toegestaan aan lede van die Siektebystandfonds vir die Meubelwerkers van die Vrystaat. 

1. 

KWALIFIKASIETYDPERK 

Dertien (13) opeenvolgende weke se bydraes is betaalbaar voor kwalifisering vir enige siekteverlofbetating. 

VOORDELEJAAR 

’n Voordelejaar begin die 1ste November van elke jaar en eindig die 3iste Oktober van die daaropvolgende jaar. 

Voordele, hetsy geéis of nie, is nie oordraagbaar van die een voordelejaar tot 'n ander of van en voordele- 

kategorie tot ’n ander nie. 

BYSTAND 

(1) 

(2) 

Alle lede wat bydra tot die siekteverloffonds is jaarliks geregtig op siektebetaling vir 40 dae. 

'n Bedrag van 60 persent van die salaris of loon word uitbetaal indien ’n lid van die werk afwesig was en 

om afwesigheid aansoek gedoen het op ’n voorgeskrewe aansoekvorm en ’n mediese sertifikaat van ’n 

geregistreerde mediese praktisyn ingedien het. 

Voordele geéis of nie, is nie oordraagbaar van die een voordelejaar na ’n ander of van een voordele- 

kategorie na 'n ander nie. 

BEREKENING VAN BYSTAND 

(1) 

(2) 

Siekteverlof word bereken op die lid se weeklikse loon vir afwesige werkdae (openbare vakansiedae 

uitgesluit). 

Siekteverlof is nie betaalbaar ten opsigte van enige tydperk van enige gewone verlof wat die werkgewer 

aan die lid toestaan, of gedurende die Nywerheid se jaarlikse sluitingsperiode nie. 

BYSTAND UITGESLUIT 

Geen siekteverlof is betaalbaar nie in die geval van afwesigheid ten opsigte van—— 

(1) 

_ (2) 

(3) 

(10) 

(11) 

enige siekte of besering wat die gevolg is van wanordelike gedrag, wangedrag, oormatige gebruik van 

alkohol of sterk middels, of die misbruik van geneesmiddels of iets dergeliks; 

voortduring van siekte waar ’n lid of afhanklike weier om enige redelike opdrag of aanbeveling van die 

lid/afhanklike se mediese dokter na te kom; 

enige toevallige of opsetlike besering wat na die mening van die Mediese Komitee nie die Fonds ten laste 

behoort te kom nie. Toevallige of opsetlike besering waar ’n derde party aanspreehlik is vir die betaling van 

vergoeding of wat deur versekering gedek is; 

enige afwesigheid as gevolg van aanranding. Die Fonds sal slegs die betaling van voordele oorweeg 

indien ’n be@digde verklaring en ’n polisieverslag aan die Fonds voorgelé word wat aandui dat die lid of 

die lid se afhanklikes nie op enige manier verantwoordelik is vir die aanranding nie; 

enige afwesigheid wat die gevolg is van 'n motorongeluk. Die Fonds sal oorweeg om met siekteverlof by 

te staan tot en met die lede se jaarlikse voordele toegestaan. Die bystand is onderworpe aan die 

skriftelike bevestiging van ’n prokureur wat die motorvoertuig-eis namens die lid hanteer. Indien die 

motorongeluk-eis suksesvol is, moet die Fonds terugbetaal word; 

beserings of beroepsiektes wat ’n lid opdoen terwyl hy aan diens is vir sover ’n werkgewer voorsiening vir 

behandeling of dekking maak; 

siekte of beserings tydens militére diens; 

afwesigheid as gevolg van behandeling van eie keuse of van ’n kosmetiese aard, insluitende maar nie 

beperk tot onvrugbaarheid, vetsig, kunsmatige bevrugting en sterilisasie; 

beserings of siekte as gevolg van nalatigheid of oortreding van die wet, of veroorsaak deur deelname aan 

onluste, corlog of weens siviele onrus; 

geestesiektes, insluitende maar nie beperk nie tot toestande soos depressie of angs nie; 

enige seksueel oordraagbare siektes insluitende maar nie beperk tot MIV en Vigs nie. 

7. OPSKORTING VAN BYSTAND 

Die voordele van lede met agterstallige bydraes kan deur die Fonds opgeskort word totdat die bydraes tot op datum 

betaal word.
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Die Fonds is geregtig daarop om enige lid se bystand op te skort indien genoegsame bewys van enige. verval- 
ste eis om voordele ingedien word. sO 

Reéls en Regulasies namens die partye te Bloemfontein onderteken op hede die 31ste dag van Aligustus 2000. 

‘T. C. SOLOMON 

Voorsitter van die Raad 

J. F. LABUSCHAGNE 

Voorsitter van die Raad 

E. JANSE VAN RENSBURG 

Sekretaris van die Raad 

REELS EN REGULASIES VAN DIE STERFTEBYSTANDFONDS VIR. DIE MEUBELWERKERS VAN DIE VRYSTAAT 
1. LIDMAATSKAP 

(1). 

(2) 

Lidmaatskap word toegestaan aan die verpligte lede van die Pensioenfonds vir die Meubelbedryf van die 
Vrystaat. . 

Lidmaatskap van die Fonds eindig— / 

(a) sodra die bydraes ten opsigte van sodanige lid gestaak word; of 

(b) wanneer ’n lid sy bande met die Nywerheid verbreek, en die afhanklike van sodanige voormalige 
lid is dan nie geregtig op die bystand wat in klousule 3 voorgeskryf word nie. 

2. BEVOORDEELDES 

(1) 

(2) 

(3) 

'n Lid van goeie naam en die lid se geregistreerde afhanklikes, wat gewoonlik by die lid woon, kwalifiseer 
vir voordele. , 
Geregistreerde afhanklikes kan die lid se gade, enige wettige kinders en stiefkinders of wettig aangenome 
kinders onder die ouderdom van 18 jaar insluit. ’n Kind wat skool verlaat het en wat werksaam is, word nie 
as 'n afhanklike geag nie. Onderworpe aan die nodige jaarlikse skriftelike bevestiging aan die Fonds, of 
soos aangevra, kan kinds bo die ouderdom van 18 jaar wat voltydse leerlinge of studente is, as 
geregistreerde afhanklikes van die lid aanbly. 

Buitengewone afhanklikes word nie as die lid se afhanklikes aanvaar nie. 
3. BYSTAND 

(1) 

(2) 

(3) 

By die dood van 'n lid en/of geregistreerde afhanklikes word die volgende bystand betaal, bereken op die 
lid se bydraes tot Skema A of Skema B aan die Pensioenfonds. 

Bystand: By die dood van— Skema A Skema B 

(A) die Vid... eesessseessecsseesessetesseesuesseessssesessenses essessuesuesuseseesessesatsseeasens R4 000,00 R2 000,00 
(BD) CQQONOOE.....scccsssssssssescsssssesssesessssussenssssssssesestseseessevecsseeece sessteeeecees R4 000,00 —R2.000,00 
(c) afhanklike kind 15 jaar tot 21 JAAN ccccssssscesseceees seeeeversaneeeeneneneeeesenes “R4 000,00 R2 000,00 
(d) afhanklike kind 6 jaar tot 14 jaar en 11 MAANE....-seecesesecseeeeeeeesenees R2 000,00 Ri 000,00 
(e) Afhanklike kind doodgebore (26 weke na bevrugting tot 5 jaar en 

V1 MAANE 0. eesceeesesssesscecsssssesecstssssaesusssessecsessusstecsarssescesssassess Ri 000,00 R500,00 
By die dood van die lid verander die voordele van die res van die gesin in opbetaalde voordele totdat die 
lid 65 jaar oud sou geword het, waarna alle dekking verval. 

By die totale en permanente ongeskiktheid van die lid verander sy voordeel asook die voordele ten opsigte 
van die gesin in opbetaalde voordele totdat die lid 65 jaar oud sou geword het, waarna alle dekking 
verval. Indien die lid vroeér sterf, bly subklousule (2) van toepassing. , 

4. BEPERKING VAN BYSTAND 

(1) Ingevolge klousule 5 van hierdie Hoofstuk mag geen betaling gedoen word nie, tensy aansoek daarom 
gedoen word binne ’n tydperk van 6 maande na die datum van die dood van’n lid se eggenoot of kinders 
of binne sodanige langer tydperk (van hoogstens een jaar.na die datum van die dood van die betrokke lid) 
as wat die Komitee toelaat as hy daarvan oortuig is dat die vertraging van die aansoek veroorsaak is deur 
omstandighede buite die beheer van die aansoeker. Daarna val die bystand terug aan die Fonds ten bate 
van die oorblywende lede, en daarna is daar geen verdere eis teen die fonds nie. 
Die Fonds is nie aanspreeklik vir die betaling van bystand nie, uitgesonderd na goeddunke van die 
Komitee, in gevalle waar die eis voortvioei uit die dood van ’n lid se eggenoot of kinders— 

(a) terwyl die lid kranksinnig of in ’n besope toestand was, as gevolg van selfmoord, of poging tot 
selfmoord, opsetlike selfbesering of vanweé selfverwonding met ’n vuurwapen;
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-.. (0) terwyl die lid besig was met of deelgeneem het aan millitére, vloot- of lugmagdiensoperasies; 

(c) weens regstreekse of onregstreekse gevolge wat voortvloei uit oorlog, inval, ’n daad van ’n buite- 

_ landse vyand, vyandelikhede, oorlogoperasies (hetsy oorlog verklaar is of nie), burgeroorlog, 

muitery, opstand, rebellie, revolusie, millitére of wederregielik toegeeinde mag, krygswet of staat 

van beleg, of terwyl die lid besig was met of deelgeneem het aan versteuring van die openbare 

vrede of onluste of burgerlike oproer van waiter aard ook al. 

(3) As die bedrag in die krediet :van die Fonds te eniger tyd benede R3 000,00 daal, staan dit die 

Bedingingsraad vry om maatreéls te tref wat hy mag goeddunk. - 

(4) Alle dekking staak op die vroegste op die lid se uitdienstredingsdatum, of. by aftrede of by bereiking van 

65 jaar. 

5. PROSEDURE VIREISE Le 

(1) Volledige aanvaarde dokumentére bewys van die dood van die lid en/of afhanklike/s moet ingedien word, 

wat onder andere die volgende instluit: 

(a) bewys van die lid se lidmaatskap;. 

(b) oorspronklike doodsertifikaat; of gesertifiseerde afskrif van doodsertifikate; 

(c) gesertifiseerde atskrif van geboortesertifikaat; 

) gesertifiseerde afskrif van identiteitsbewys/e; 

(e) enige ander dokumentasie wat deur die Fonds benodig is om die eis goed te keur. 

(2) Geen betaling word ingevolge klousule 3 gedoen nie, tensy aansoek daarom gedoen word binne ’n 

tydperk van ses maande na datum van dood van ’n lid se eggenoot of kinders. 

: Reéls en Regulasies namens die partye geteken te Bloemfontein op hede die 31ste dag van Augustus 2000. 

T. C. SOLOMON 
‘Voorsitter van die Raad 

‘J. F. LABUSCHAGNE 
‘Ondervoorsitter van die Raad 

E. JANSE VAN RENSBURG 

Sekretaris van die Raad 
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