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Algemeen 

De leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. hadden er behoefte 
aan hun bijdrage aan dit voorlopig verslag te beginnen met het uitspreken 
van hun teleurstelling over het feit, dat het in dit wetsontwerp slechts gaat 
om een volgende stap inzake de arbeidsbescherming van de jeugdigen in 
het kader van de geleidelijke verwezenlijking van het plan om tot een leer-
lingstatus te komen voor de jeugdigen in plaats van het voortzetten van de 
werknemerstatus. Reeds vele jaren wordt over deze leerlingstatus gespro-
ken en nog steeds kan geen sprake zijn van het realiseren er van. 

Zij stelden daarom de vraag of ook de Minister en met hem de Regering, 
overtuigd is van de urgentie om tot zo'n leerlingstatus te komen. En er van uit-
gaande, dat genoemde vraag bevestigend wordt beantwoord, zouden zij 
gaarne vernemen welk tijdschema de Minister en de Regering voor ogen 
staat om de leerlingstatus te realiseren. 

Deze leden beseften, dat een belangrijke bijdrage tot de oordeelsvorming 
moet worden geleverd door b.v. de SER. Is de Minister bereid met deze be-
langrijke adviesinstantie overleg te plegen over het bespoedigen van de 
door deze raad terzake uit te brengen adviezen? 

De aan het woord zijnde leden onderstreepten de opvatting van de Minis-
ter dat uitzonderingen op de wettelijke bepalingen zo beperkt mogelijk die-
nen te worden gehouden. Dat uitzonderingen slechts worden toegestaan in 
de vorm van een algemene maatregel van bestuur, kon eveneens hun in-
stemming hebben. Zij verbonden daaraan de vraag of de Minister bereid is 
in voorkomende gevallen vooroverleg te plegen met de commissie, zodat 
hoor en wederhoor zou kunnen worden toegepast met betrekking tot opzet 
en inhoud van een uit te vaardigen algemene maatregel van bestuur. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten op dat naar hun zienswijze het 
onderhavige wetsontwerp, dat slechts het eerste deel is van het op 26 juni 
1972 aan de SER aangeboden voorontwerp, te laat bij de Kamer is inge-
diend. Inde memorie van toelichting op bedoeld voorontwerp (SER-publica-
tie 1974, nr. 9, bijlage I) worden een drietal doelstellingen genoemd: 
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a. het samenvoegen van de verspreide artikelen betreffende jongeren in 
een apart hoofdstuk; 

b. een verandering van de op de jongeren van toepassing zijnde bepalin-
gen, dit in verband met de maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij in be-
ginsel het recht op optimale ontplooiing wordt erkend; 

c. het tot stand brengen van een jongerenreglement waarin regels zijn op-
genomen ten aanzien van voorlichting, begeleiding en medische keuring. 

Het onder a genoemde punt wordt hoofdstuk II van de Arbeidswet met als 
titel «Jongerenstatuut». In het Jongerenstatuutzal het geheel van rechten 
en plichten van de jonge werknemer worden vastgelegd. 

In hoeverre is er, vroegen deze leden, een samenspel geweest tussen de 
Ministers van Onderwijs en Wetenschappen en van Sociale Zaken? Kan de 
Minister aangeven, wat hij precies bedoelt met zijn opmerking «dat deze 
herziening in samenhang met nog nader tot stand te brengen onderwijs-
maatregelen slechts een kleine stap is in het geheel van maatregelen betref-
fende werkende jongeren»? Naar de mening van de leden van de P.v.d.A.-
fractie hebben de bewindslieden van Onderwijs en van Sociale Zaken nog 
geen gezamenlijke beleidsvisie, maar gaat men nog steeds uit van de ge-
dachten van het interimadvies over rechtsbetrekkingen in het kader van het 
participatie-onderwijs van de SER (1974, nr. 15 van 18 oktober 1974). 

De leden betreurden het dat de Minister in zijn memorie van toelichting te 
weinig aandacht heeft geschonken aan jeugdige personen die als leerling in 
ondernemingen werkzaam zijn, dan wel als leerling èn werknemer. Welke 
gedachten heeft de bewindsman over de vraag op welke wijze garanties ge-
schapen kunnen worden dat jongeren vanuit het participatie-onderwijs 
werkelijk in de gelegenheid worden gesteld te participeren aan de maat-
schappijcomponent, waaronder met name het bedrijfsleven? Moet hierbij 
dan ook geen inhoud gegeven worden aan de stage-problematiek? 

Zullen de opmerkingen van de SER in zijn interimadvies over de leerling-
status en de gedachten van de Minister, zoals die zijn neergelegd in dit 
wetsontwerp er niet toe leiden dat de voorgestelde beleidsmaatregelen met 
een korreltje zout behandeld zullen worden? Is de bewindsman van mening, 
dat de betrokken jongeren vooralsnog werknemer zijn en daardoor vallen 
onder de rechten en plichten die daaraan verbonden zijn? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie betreurden het, dat de Minister in de me-
morie van toelichting niet ingaat op de door de SER gedane suggesties dat 
de gegevens die worden verkregen bij de uitvoering en toepassing van het 
Jongerenstatuut worden geïnventariseerd en dat de hierop betrekking heb-
bende rapporten zullen worden gepubliceerd. 

Is de Minister van plan, zoals ook de SER, en andere instanties bepleiten, 
te zorgen vooreen «populaire» uitgave van het Jongerenstatuut waarbij 
vrijstelling en ontheffingen c.q. het intrekken van vrijstelling en ontheffin-
gen, welke normaliter in de Staatscourant gepubliceerd worden, ook direkt 
ter kennis gebracht zullen worden aan de organisaties van belanghebben-
den? 

De leden van de V.V.D.-fractie konden zich in het algemeen wel verenigen 
met de voorgestelde vereenvoudiging en hergroepering van arbeidsbe-
schermende bepalingen voor jeugdige personen. De overzichtelijkheid 
wordt daardoor bevorderd. 

Zij vroegen zich overigens wel af, nu het hier om een tijdelijke regeling 
gaat, die slechts een kleine stap is in het geheel van nog nader te treffen 
voorzieningen, of op deze wijze niet erg omslachtig te werk wordt gegaan. 
Wanneer zijn de overige regels ten aanzien van de begeleiding van jongeren 
en het jongeren reglement te verwachten? Hoe staat het met de voorgeno-
men omzetting van de werknemerstatus in een leerlingstatus? Kan gemoti-
veerd worden waarom de in dit wetsontwerp voorgestelde wijziging bij 
voorrang moet worden behandeld? 

Deze leden hadden voorts nog enkele vragen over de voorgestelde ver-
strakking van de mogelijkheid uitzonderingen op de regel toe te laten. Heeft 
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de praktijk van de huidige bepalingen van de arbeidswet op dit punt onbe-
vredigend gewerkt? Zo ja, in welk opzicht? Deze leden waren voorstander 
van een zo goed mogelijke bescherming van jeugdigen in het arbeidsproces, 
doch zouden ervoor willen waarschuwen, het keurslijf niet al te strak te ma-
ken. 

De leden van de fracties van de P.P.R. en de P.S.P. hadden met belangstel-
ling kennis genomen van het voorliggende wetsontwerp. Zij betreurden het, 
dat het Jongerenstatuut nog niet in zijn totaliteit geregeld wordt en dat de 
meer belangrijke aspecten rondom de begeleiding van jongeren in de on-
derneming en rondom een jongerenreglement vooralsnog buiten beschou-
wing zijn gebleven. Dit te meer, omdat het voorliggende wetsontwerp niets 
essentieels wijzigt aan de positie van de jongeren in de onderneming. Deze 
leden wilden hun kanttekeningen daarom beperken tot enige artikelen, 
waarbij zij vraagtekens plaatsten. 

De leden van de S.G.P.-fractie konden de grondgedachte van het wets-
ontwerp, in zover die kan worden uitgedrukt in bescherming van minderjari-
ge, zeer jeugdige en leerplichtige kinderen, onderschrijven. De concrete re-
geling in dit wetsontwerp voorgesteld deed bij hen evenwel de vraag rijzen 
of de bescherming ten aanzien van sommige categorieën arbeid of onderne-
mingen niet te ver gedreven wordt. 

Behalve in de vele technische wijzigingen konden de leden van de G.P.V.-
fractie zich ook vinden in het merendeel van de inhoudelijke wijzigingen van 
de arbeidswet. Een enkel punt wilden zij echter nog nader toegelicht zien. 

Artikelen 

Artikel 8, eerste lid 

Terzake van artikel 8, lid 1, subd, stelden de leden van de fracties van 
K.V.P., A.R.P. en C.H.U. de vraag waarom gesproken wordt over een arbei-
der van 18 jaar of ouder. De Leerplichtwet 1969 gaat niet verder dan de 17-ja-
rige leeftijd. Wordt met de zo even gememoreerde bepaling niet al te zeer 
vooruit gelopen op toekomstige verruimingen? 

Artikel 9 

In de memorie van toelichting wordt uiteengezet, dat een verhoging van 
de leeftijdsgrens van 14 jaar naar 15 jaar nodig is, ten einde arbeid van lichte 
aard in het kader van het leerplan van de school voor leerplichtige leerlingen 
van 15 jaar of ouder in het vierde leerjaar van een school voor voortgezet on-
derwijs of van een school voor buitengewoon onderwijs mogelijk te maken. 
De leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. vroegen de Minister of 
hij niet hun oordeel zou kunnen delen dat het voordelig kan zijn dat het ver-
richten van arbeid van lichte aard soms in het derde leerjaar zou kunnen 
plaatsvinden. Indien deze opvatting zou worden gedeeld, zou naar hun me-
ning een verhoging van de leeftijdsgrens van 14 jaar naar 15 jaar niet nodig 
zijn. 

Ook hadden deze leden er behoefte aan het oordeel van de Minister te ver-
nemen over het opnemen van een bepaling in de in wording zijnde wet die 
het mogelijk maakt dat het bezorgen van dagbladen, een activiteit die thans 
voornamelijk geschiedt door jeugdige bezorgers, mogelijk blijft voor jeugdi-
gen. Zij wezen daarbij op het voorgestelde artikel 9, lid 2, sub c, waarin een 
uitzondering is gemaakt voor het door jeugdigen medewerken aan uitvoe-
ringen van culturele, wetenschappelijke, opvoedkundige of artistieke aard, 
aan modeshows, bij opnamen voor films, radio, televisie en grammofoon-
platen en bij het uitzenden van radio- en t.v.-programma's. Deze leden dach-
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ten daarbij aan het opnemen van een bepaling waarbij het bezorgen van 
dag- en nieuwsbladen niet meer dan 2 uur per dag zou mogen vragen, op 
uren gelegen buiten de schooltijd en niet op uren gelegen tussen 19.00 en 
6.00 uur en evenmin op zon- en feestdagen. 

Ook de leden van de V.V.D.-fractie zouden er voor willen pleiten dat voor 
het bezorgen van dagbladen, een alom aanvaarde, niet meer dan twee uur 
per dag in beslag nemende werkzaamheid van 20 a 25 000 jongeren, in de 
wet zelf een uitzonderingsbepaling wordt opgenomen overeenkomstig de 
thans geldende beschikking van 6 mei 1971, Stb. 356, ingevolge het huidige 
artikel 9a, 5e lid. Zij vonden hierin steun in de voorgestelde artikelen 9, lid 2, 
sub c, en 9h en i, lid 2, waarin voor bepaalde categorieën werkzaamheden al 
uitzonderingen zijn gemaakt. 

Door de leden van de S.G.P.-fractie werd eveneens de bezorging van 
kranten door jeugdigen in gelijke zin aan de orde gesteld. Deze leden zouden 
bovendien de Minister willen vragen in hoeverre de voorgestelde regeling 
gebaseerd is op geconstateerd misbruik van kinderarbeid. Zou hij het ant-
woord op deze vraag willen toespitsen op de in artikel 9, lid 2, sub d, ge-
noemde hulparbeid van lichte aard in de landbouw en in winkels? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen waarom in lid 2 van dit artikel 
geen nadere definitie gegeven wordt van het begrip «lichte arbeid». 

Moet ook, vroegen deze leden naar aanleiding van lid 2, onder d, het ver-
bod van kinderarbeid in de landbouw niet onverkort gelden? Zo ja, dient der-
halve dan het ter zake gestelde in het wetsontwerp niet geschrapt te wor-
den? Waarom heeft de Minister niet het SER-advies gevolgd om de leeftijds-
grens van 13 jaar, welke genoemd is ter zake van hulparbeid van kinderen 
van hoofd of bestuurder van een onderneming te verhogen tot 15 jaar (zie 
blz. 7, 3e alinea van het betreffende SER-advies)? 

Welke is, vroegen de leden van de fracties van P.P.R. en P.S.P., de reden 
de vrijstelling, genoemd in dit artikel (lid 2, onder d) te beperken tot winkels, 
die met het woonhuis één geheel vormen? Is het belang van kinderen van 
ouders met een winkel aan huis een andersoortig dan het belang van kinde-
ren van ouders met een afzonderlijk gelegen winkel? 

Ook de leden van de G.P.V.-fractie vroegen waarom in dit onderdeel van 
het artikel de eis gesteld wordt dat winkels met een woonhuis één geheel 
moeten vormen voordat kinderen van 13 jaar of ouder gedurende enige 
uren in de week hulparbeid van lichte aard mogen verrichten? Wordt onder 
hulparbeid van lichte aard ook verstaan het doen van een boodschap ten be-
hoeve van de winkel of het bezorgen van een bestelling, zodat dit soort zeer 
lichte werkzaamheden onmogelijk worden gemaakt voor jonge kinderen? 

Naar aanleiding van lid 3 van dit artikel merkten de leden van de P.v.d.A.-
fractie, overigens verwijzend naar wat zij reeds hadden opgemerkt bij onder-
deel d van lid 2 van dit artikel, op dat controle in deze gevallen vrijwel niet ef-
fectief is. Is de bewindsman bereid hierin verbetering te brengen? 

Artikel 9a, lid 5 

Kan de Minister, vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie, een overzicht 
geven van de verstrekte beschikkingen, als bedoeld wordt in artikel 9a, lid 5, 
na de wijziging van de Arbeidswet 1919 in 1971 (wet 6 mei 1971, Staatsblad 
356)? 

Had de beschikking van 2 augustus 1971 voor bezorgers van dag- en 
nieuwsbladen niet beter direct onder artikel 9 gebracht kunnen worden? 

Artikel 9b 

De koppeling van het arbeidsverbod aan de leerplichtige leeftijd genoot de 
volledige instemming van de leden van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. Zij achtten 
deze koppeling een veel betere dan de koppeling van het arbeidsverbod aan 
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het ingeschreven zijn aan een of meerdere onderwijsinstituten. 
Met betrekking tot het bieden van de mogelijkheid dat jeugdige werkne-

mers in hun schoolvakantie, evenals de jongeren die een volledige dagoplei-
ding volgen, kunnen werken, hadden deze leden in het algemeen geen pro-
blemen. Wel hadden zij er behoefte aan zeer duidelijk tot uitdrukking te bren-
gen dat werkende jongeren ten minste 20 vakantiedagen per kalenderjaar 
zouden moeten genieten. Zij vroegen de Minister of hij deze opvatting deelt 
en zo ja, op welke wijze hij denkt zo'n minimale omvang van vakantie moge-
lijk te maken. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich af welke sociale of maat-
schappelijke belangen de Minister ziet in het buitenspel zetten van de Leer-
plichtwet tijdens de onderwijsvakanties. 

Welke bezwaren heeft hij tegen het minderheidsstandpunt in het SER-ad-
vies (blz. 9, laatste alinea) met betrekking tot het arbeidsverbod tijdens de 
werkvakantie? 

Waarom ontbreekt er een regeling voor jeugdigen die werken in particu-
liere huishoudingen welke niet tot het gezin behoren? 

De leden van de fracties van de P.P.R. en P.S.P. waren met de minderheid 
in de SER van mening, dat de positie van de werkende jongeren niet volledig 
vergelijkbaar is met die van hun studerende leeftijdgenoten. Het leek deze le-
den zeker gewenst dat tijdens de onderwijsvakantie van de partieel-leer-
plichtigen het arbeidsverbod gehandhaafd blijft. Veelal zullen deze vakantie-
dagen samenvallen met een lagere personeelsbezetting in het bedrijf van-
wege de vakantie van de collega-werknemers. Genoemde leden achtten het 
gewenst dat de partieel-leerplichtigen beschermd worden tegen de moge-
lijk (morele) druk van de werkgever die onderwijsvakantiedagen wegens de 
zo juist genoemde onderbezetting om te zetten in arbeidsdagen. 

Ook tijdens de werkvakantie achtten genoemde leden een arbeidsverbod 
op zijn plaats. Aangezien evenwel deze werkvakantie korter is dan de school-
vakanties, de financiële noodzaak tot werken minder aanwezig is en de wer-
kende jongere wellicht minder geneigd is voor deze dagen een andere werk-
gever te zoeken (doorwerken bij dezelfde werkgever is immers verboden?) 
zagen zij een wettelijk geregeld arbeidsverbod tijdens de werkvakantie als 
minder urgent. 

Kan de Minister gegevens overleggen over het al dan niet arbeiden van 
werkende jongeren tijdens hun school, respectievelijk werkvakantie? 

De leden van de G.P.V.-fractie hadden er de voorkeur aan gegeven als de 
Minister het advies van de minderheid van de SER had gevolgd. Zij begre-
pen niet hoe uit een oogpunt van bescherming van jeugdige personen toe-
gestaan kan worden dat deze voor zover zij in loondienst werkzaam zijn, tij-
dens hun vakanties toch werkzaamheden verrichten. Is de aard van het va-
kantiewerk bovendien niet juist dat het gaat om een bijverdienste voor jeug-
dige personen die normaal geen inkomsten hebben (de scholieren). Zou het 
bovendien geen aanbeveling verdienen het aanbod van vakantiewerk (dat 
momenteel zeer beperkt is) te reserveren voor scholieren? 

Artikel 9d, lid 4 

In de memorie van toelichting bij lid 4 van artikel 9 d (blz. 15) wordt gesteld 
dat van deze bepaling alleen gebruik gemaakt zal worden als blijkt dat de 
jeugdige door de onderneming is gestimuleerd het in lid 1 bedoelde onder-
wijs te volgen maar dit bewust niet wil doen. Wordt daarmee bedoeld, dat de 
vrijheid van school-/cursuskeuze van de betrokken jeugdige hiermee gega-
randeerd en gewaarborgd is, informeerden de leden van de P.v.d.A.-fractie. 

Artikel 9c 

Wat is, vroegen de leden van P.P.R. en P.S.P., de zin van deze beperking? 
Met welk doel is dit artikel in de wet opgenomen? 

Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13 547, nr. 4 5 



Artikel 9e, lid 2, onder b 

De regeling van onderhavige zaken kan naar het oordeel van de leden van 
de P.v.d.A.-fractie niet overgelaten worden aan bijvoorbeeld het Landbouw-
schap. Derhalve zou dit gedeelte geschrapt dienen te worden. Een en ander 
tegen de achtergrond van de opmerkingen van deze leden over artikel 9, lid 
2, d. Welke mening heeft de bewindsman hierover? 

Artikel 9f 

De leden van de V.V.D.-fractie zouden, verwijzend naar hun opmerkingen 
in het algemene gedeelte van dit voorlopig verslag, ervoor willen pleiten 
ruimte te laten vooreen verantwoorde toepassing van systemen van varia-
bele werktijden, ook voor jeugdigen. Moet worden aangenomen dat artikel 
9f dit onmogelijk maakt, indien zulks tot een overschrijding van de 8 uur per 
dag zou leiden? 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen of de Minister geen aanleiding ziet 
om bepaalde uitzonderingen in de wet op te nemen in verband met het in 
sommige bedrijven voorkomende systeem van flexibele werktijden. 

Hoewel dit voorgestelde artikel de instemming kon verkrijgen van de le-
den van de G.P.V.-fractie, vroegen ook zij of de redactie ervan niet een zoda-
nige wijziging zou dienen te ondergaan dat flexibele werktijden mogelijk 
worden gemaakt. 

Artikel 9g 

Waarom is, vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie, er afgeweken van het 
SER-advies (blz. 11, 2e alinea) met betrekking tot de onafgebroken rusttijd? 

Artikel 9h 

Tegen de achtergrond, zo zeiden de leden van de P.v.d.A.-fractie, van het 
gegeven dat de arbeidswetgeving, zoals zij nu voorligt, complementair moet 
zijn aan de onderwijswetgeving zullen voor alle jeugdigen dezelfde maatre-
gelen van toepassing moeten zijn. Waarom dan toch de noodzaak van artikel 
9h, lid 2? 

Juist in bedoelde sectoren zijn in het recente verleden zaken aan het licht 
gekomen, met name in de gezondheidszorg, die zeker niet in het belang van 
de betrokken jeugdigen zijn. 

Gezien het gegeven dat de reden van een ontheffing op grond van lid 3 
vrijwel nooit in het belang van betrokken jeugdige zal zijn, blijft de vraag, of 
zo'n artikel niet geschrapt moet worden. 

De leden van de V.V.D.-fractie zouden gaarne nader gemotiveerd willen 
zien waarom ingevolge artikel 9h de tijd gedurende welke een jeugdig per-
soon geen arbeid mag verrichten teruggebracht is van de periode tussen 19 
en 6 uur tot 19 en 7 uur. Is met de mogelijkheid deze periode bij algemene 
maatregel van bestuur te verruimen feitelijk alleen bedoeld de periode te 
verschuiven? Tot nu toe mogen jeugdige personen in de horeca-branche tot 
20.00 u. arbeid verrichten. Wat is de reden dat deze mogelijkheid tot 19.00 u. 
wordt teruggebracht? 

Levert een en ander ook geen problemen op voor bepaalde werkzaanv 
heden, zoals het bezorgen van dagbladen, die door verschillende groepen 
jongeren, hetzij 's morgens, dan wel 's avonds worden verricht? 

Artikel 9i 

De leden van de P.v.d.A.-fractie herhaalden ten aanzien van lid 3 van dit ar-
tikel hun opmerking bij artikel 9h, lid 3. 

Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13 547, nr. 4 6 



Artikel 9j 

De leden van de fracties van P.v.d.A., V.V.D., S.G.P. en G.P.V. vroegen of 
het in het voornemen van de Minister ligt bij algemene maatregel van be-
stuur het bezorgen van kranten op zaterdag mogelijk te maken. Zo ja, waar-
om wordt een dergelijke uitzondering dan niet in de wet opgenomen? 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen voorts of het geen aanbeveling ver-
dient jeugdig personeel in de horeca-sector bij wet vrij te stellen van het ver-
bod op zaterdag arbeid te verrichten. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen welke criteria er aangelegd wor-
den om een ontheffing te krijgen bij algemene maatregel van bestuur. 

Artikel 9k 

Ook bij dit artikel kan de vraag gesteld worden of dit voorschrift geen pro-
blemen oplevert voor de bezorging van kranten door jeugdigen. 

Artikel 9n 

De leden van de V.V.D.-fractie zouden gaarne nader toegelicht willen zien 
waarom jeugdigen geen nevenwerkzaamheden meer zouden mogen ver-
richten . Geldt dit bijvoorbeeld in gevallen waarin part-time wordt gewerkt? 

Artikel 10 

Waarom heeft de Minister, zo werd door leden van de fracties van P.P.R. 
en P.S.P. gevraagd, geen gebruik gemaakt van deze wetswijziging de uitzon-
deringspositie ten aanzien van vrouwen te laten vervallen? 

Welke soorten arbeid leveren bij een vrouw gevaar voor de gezondheid, 
eventueel leven of de ontwikkeling van de persoonlijkheid, waaraan een 
man wel blootgesteld kan worden? 

Zijn er ook soorten arbeid, die gevaar opleveren voor de gezondheid etc. 
van de man en die de vrouw wel zonder risico's kan verrichten? 

Verdient het geen aanbeveling de tekst van artikel 10 te wijzigen, zodanig, 
dat alle arbeiders boven de 18 jaar onder de wetgeving van dit wetsartikel 
vallen? 

De voorzitter van de commissie, 
Hermsen 

De griffier van de commissie, 
Eikerbout 
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