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13 5 4 7 Wijziging van de Arbeidswet 1919 (Jongerenstatuut) 

Nr. 3 Memorie van toelichting 

Dit ontwerp van wet tot wijziging van de Arbeidswet 1919 is een der maatre-
gelen welke reeds werden aangekondigd in de Nota inzake onderwijs- en ar-
beidsmaatregelen voorwerkende jongeren (zitting 1970-1971, 10 904). 

De realisering van het daarin ontvouwde plan heeft een wettelijke aanzet 
gevonden in de wet van 6 mei 1971, Stb. 356, houdende wijziging onder 
meer van de Leerplichtwet 1969 en van de Arbeidswet 1919, die per 1 augus-
tus 1971 in werking is getreden. De genoemde wijziging van de Arbeidswet 
1919 is complementair aan de onderwijsmaatregelen welke in de gewijzigde 
Leerplichtwet 1969 zijn vervat. 

Het thans ingediende wetsvoorstel is te beschouwen als een volgende 
stap inzake de arbeidsbescherming van de jeugd in het kader van de geleide-
lijke verwezenlijking van het plan. Het hieraan voorafgaande voorontwerp 
bevatte een meer ingrijpende wijziging. Bij de voorbereiding van dat voor-
ontwerp zijn in het bijzonder richtsnoer geweest de aanbevelingen, gedaan 
in het op 16 december 1970 uitgebrachte eindverslag van de Gespreksgroep 
Jongerenstatuut en de EEG - Aanbeveling van 31 januari 1967 (Publikatie-
blad der EEG van 15februari 1967, 10e jaargang, nr. 25) inzake de arbeidsbe-
scherming voor jeugdige personen, terwijl tevens rekening is gehouden met 
de Aanbeveling van de Raad van Europa van 18 februari 1972. In het kader 
van dit voorontwerp, dat op 26 juni 1972 aan de Sociaal-Economische Raad 
om advies werd aangeboden, werd voorts gedacht aan een aantal nieuwe 
regels ten aanzien van de begeleiding van jongeren en van jongerenregle-
ment. 

De SER heeft gemeend dat omtrent het vorenstaande nog diepgaand 
overleg in het georganiseerde bedrijfsleven en met de desbetreffende jon-
gerenorganisaties nodig was. De Raad heeft een en ander kenbaar gemaakt 
in een interimadvies dd. 21 juni 1974 waarin advies is uitgebracht omtrent 
het eerste deel van het voorontwerp dat thans afzonderlijk wordt aangebo-
den. 

In het wetsontwerp zijn, in het belang van de jeugdigen, een aantal hoofd-
bepalingen verscherpt. Voorts beoogt het wetsontwerp door samenvoeging 
in één hoofdstuk van de thans nog over de hoofdstukken II, III en IV verspreid 
voorkomende regelingen betreffende jeugdige personen in de Arbeidswet 
1919 een eenvoudiger, overzichtelijker samenstel van bepalingen te verkrij-
gen, dat daardoor naar verwacht mag worden in de praktijk gemakkelijker 
hanteerbaar zal zijn. 

Deze herziening is in samenhang met nog nader tot stand te brengen on-
derwijsmaatregelen slechts een kleine stap in het geheel van maatregelen 
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betreffende de werkende jongeren. Het ontwerp, waarmede een tijdelijke re-
geling wordt beoogd, gaat nog uit van de werknemersstatus. Realisering 
van de beoogde leerlingstatus zal zijn beslag vinden in aanpassing van de 
wetgeving. 

Het opschrift van het vernieuwde hoofdstuk II van de Arbeidswet 1919 
luidt: 'Jongerenstatuut'. Het woord jongerenstatuut wil uitdrukken dat wij te 
maken hebben met een geheel van rechten en verplichtingen die specifiek 
zijn voor de jongeren, werkzaam in de onderneming. 

De in het nieuw ontworpen hoofdstuk II geregelde materie betreft de vol-
gende voorschriften: § 1: het verbod van kinderarbeid (ontleend aan de hui-
dige artikelen 9 en 9a); § 2: arbeid in verband met het onderwijs (te vergelij-
ken met de huidige artikelen 12 en 12a); § 3: arbeids- en rusttijden (samen-
trekking en modernisering van de thans in hoofdstuk IV van de Arbeidswet 
1919 en haar uitvoeringsbesluiten verspreid liggende werktijdregelingen); 
§ 4: bijzondere voorschriften inzake gezondheid en veiligheid (het huidige 
artikel 10 echter in § 4 beperkt tot jeugdige personen). 

Ten aanzien van de leeftijdsgrenzen van jeugdige personen, waaromtrent 
de paragrafen 2 tot en met 4 voorschriften geven, moge worden opgemerkt 
dat het in die paragrafen gaat om personen in de leeftijd van gemiddeld I6V2 
jaartot gemiddeld I8V2 jaar (zie de nieuwe begripsomschrijving van 'jeugdi-
ge personen' in artikel 8, eerste lid, onder d, van de Arbeidswet 1919, voor-
gesteld in artikel I, onder B, van het ontwerp). 

Binnen deze leeftijdsgrenzen wordt in het ontwerp een onderscheid in 
leeftijd gemaakt in verband met het partieel onderwijs dat de jeugdige per-
sonen volgen met name voorzover dat partieel onderwijs ingevolge artikel 4c 
van de Leerplichtwet 1969 verplicht is gesteld. 

De samenvoeging in het nieuwe hoofdstuk II van alle op jeugdige perso-
nen betrekking hebbende materiële bepalingen brengt met zich het doen 
vervallen van alle in hoofdstuk IV van de Arbeidswet 1919 voorkomende be-
palingen en de krachtens dat hoofdstuk vastgestelde voorschriften, een en 
ander voor zover deze betrekking hebben op jeugdige personen. 

In verband met de wijziging van de Leerplichtwet 1969, inhoudende de 
verlenging van de algehele leerplicht tot 10 jaren, die met ingang van 1 au-
gustus 1975 van kracht is geworden zijn in de artikelen 9, tweede lid, onder 
b, 9a, eerste lid onder b, en het slot van artikel 8, eerste lid, onder e, vermel-
de leeftijden met een jaar verhoogd. 

Ten aanzien van uitzonderingen op de wettelijke bepalingen staat de SER 
op het standpunt dat deze zo beperkt mogelijk dienen te worden gehouden. 
Voor zover uitzonderingen niet of nog niet kunnen worden gemist meent de 
SER dat vrijstellingen voor een of meer categorieën slechts bij algemene 
maatregel van bestuur zouden moeten plaatsvinden en ontheffingen door 
het districtshoofd der Arbeidsinspectie te verlenen, alleen ten aanzien van 
door mij aan te duiden categorieën, gehoord het bedrijfsleven, zouden moe-
ten plaatsvinden. 

Ik heb begrip voor het door de SER geuite verlangen en heb, omdat ik van 
mening ben dat de algemene waarborg welke in het toestaan van uitzonde-
ringen middels een algemene maatregel van bestuur is gelegen groter is dan 
indien dit op andere wijze geschiedt, in afwijking van het aan de SER toege-
zonden voorontwerp, ook in artikel 9h, tweede lid, bepaald dat afwijking van 
het verbod van avond- en nachtarbeid door jeugdige personen ten aanzien 
van arbeid in verplegings- of verzorgingsinrichtingen en andere daarmee 
vergelijkbare inrichtingen, slechts bij algemene maatregel van bestuur kan 
worden toegestaan. Voorts heb ik, eveneens in afwijking van het vooront-
werp, in artikel 9k, tweede lid, de bepaling opgenomen dat ten aanzien van 
bepaalde categorieën van ondernemingen of categorieën van arbeid vrijstel-
ling van het bepaalde in het eerste lid (ononderbroken wekelijkse rusttijd) 
slechts bij algemene maatregel van bestruur kan worden verleend. Ten slot-
te is, wederom in afwijking van het voorontwerp, in de artikelen 9h, derde 
lid, 9i, derde lid en 9j, derde lid, neergelegd dat bij algemene maatregel van 
bestuur kan worden bepaald dat het districtshoofd ontheffing kan verlenen 
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van respectievelijk het verbod van avond- en nachtarbeid, arbeid op zondag 
en arbeid op zaterdag. In voorkomende gevallen zullen derhalve in een alge-
mene maatregel van bestuur als zojuist bedoeld, de categorieën van onder-
nemingen of categoreën van arbeid ten aanzien waarvan het districtshoofd 
ontheffing van vorenvermelde verboden voor een of meer jeugdige perso-
nen kan verlenen, worden genoemd. 

Tenslotte moge in het algemeen gedeelte van deze memorie van toelich-
ting worden opgemerkt, dat als uitvloeisel van het wetsvoorstel hoofdstuk III 
nog slechts bepalingen zal bevatten ten aanzien van vrouwen. Inhoudelijk 
zijn de desbetreffende bepalingen in dat hoofdstuk overigens niet gewijzigd. 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel I 

A 

De in artikel 1, vijfde lid, voorgestelde wijziging is van redactionele aard. De 
tekst kon worden vereenvoudigd doordat in artikel 8 een omschrijving is ge-
geven van het begrip 'kind' (artikel I, onder B). Om dezelfde reden kon het bij 
de wet van 23uni 1972, Stb. 368, aan artikel 1 toegevoegde zesde lid weer 
vervallen en kon het bij die wet toegevoegde zevende lid worden overge-
bracht naar artikel 8. 

B 

Artikel 8, eerste lid 

Met het oog op de aansluiting van de Arbeidswet 1919 aan de Leerplichtwet 
1969 met name aan § 2a van die wet heeft het begrip 'jeugdig persoon' een 
uitbreiding ondergaan. 

Om dezelfde reden is thans een omschrijving gegeven van het begrip 
'kind'. 

In afwijking van het aan de SER toegezonden voorontwerp is de aanvanke-
lijk in artikel 8, eerste lid, onder e, 3°, opgenomen bepaling geschrapt, Deze 
bepaling hield in dat ook als 'kind' werd beschouwd een persoon ten aanzien 
van wie de leerplicht ingevolge § 2 van de Leerplichtwet 1969 is geëindigd, 
doch die de leeftijd van 15 jaar nog niet heeft bereikt. In verband met de uit-
breiding van de volledige leerplicht tot 10 jaar, lijkt het mij niet nodig dege-
nen die 10 leerjaren hebben doorlopen doch nog geen 16 jaar zijn, nog als 
kind te beschouwen en daarmee het arbeidsverbod - zie artikel 9, eerste lid -
voor hen tot het bereiken van de 16-jarige leeftijd door te trekken. 

C 

Dit artikelonderdeel van het ontwerp, dat reeds in het algemeen gedeelte 
van deze memorie werd toegelicht, heeft ten doel alle bepalingen met be-
trekking tot jeugdige personen samen te brengen in een geheel vernieuwd 
hoofdstuk II (Jongerenstatuut) van de Arbeidswet 1919, dat derhalve een 
veel ruimer terrein omvat dan het huidige hoofdstuk II, dat uitsluitend be-
trekking heef op het verbod van kinderarbeid. 

Artikel 9. Het eerste lid, bevat het verbod van kinderarbeid. 
Hef tweede lid bevat uitzonderingen op het verbod van kinderarbeid. Het 

tweede lid, onder a, is gelijk aan het huidige artikel 9, tweede lid. 
Artikel 88, tweede lid, wordt in gewijzigde vorm overgebracht naar artikel 

9, tweede lid, onder b. De wijzigingen bestaan in het volgende. De leeftijds-
grens is verhoogd van 14 naar 15 jaar. Dit is nodig ten einde arbeid van lichte 
aard in het kader van het leerplan van de school door - als gevolg van de 
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verlenging van de leerplicht per 1 augustus 1975 - leerplichtige leerlingen 
van 15 jaar of ouder in het 4e leerjaar van een school voor voortgezet onder-
wijs of van een school voor buitengewoon onderwijs, mogelijk te maken. 
Het begrip 'lager beroepsonderwijs' is vervangen door het ruimere begrip 
'voortgezet onderwijs' teneinde het ook voor leerplichtige deelnemers aan 
de zg. full-time experimenten, gericht op het tot stand brengen van partici-
patieonderwijs, mogelijk te maken in het kader van het leerplan van de 
school stage te lopen in een onderneming. 

De uitzondering ondercsluit aan bij het vergunningenbeleid met betrek-
king tot de hier bedoelde incidentele activiteiten door 15-jarigen of ouderen 
voor f i lm, radio, televisie e.d. Door deze uitzonderingsbepaling wordteen 
administratieve vereenvoudiging bereikt. 

De uitzondering onder dis ontleend aan het ingevolge artikel I, onder E, 
van het ontwerp vervallen artikel 92b/sjo. het Koninklijk besluit van 24 mei 
1956, Stb. 280. Ingevolge dit Koninklijk besluit was landarbeid van lichte 
aard door kinderen van 12 jaar en ouder van de boer toegestaan. De nu voor-
gestelde uitzondering ten aanzien van hulparbeid in de landbouw is beperk-
ter dan die geformuleerd in genoemd besluit, terwijl tevens de leeftijdsgrens 
verhoogd is tot 13 jaar of ouder. Behalve het verrichten van hulparbeid van 
lichte aard in de landbouw wordt thans ook toegestaan dat inwonende kin-
deren van 13 jaar of ouder van de winkelier incidenteel karweitjes verrichten 
buiten schooltijd. 

In het derde lid wordt aan de Minister de bevoegdheid gegeven de in het 
tweede lid, onder d, geformuleerde uitzondering op het verbod van kinder-
arbeid, voor zover zulks nodig mocht zijn, te concretiseren. 

Artikel9a. Dit artikel is vrijwel gelijk aan het geldende artikel 9a. In de aan-
hef van het eerste lid is 'voorwaardelijk'weggelaten; hetgeen daarmede be-
doeld werd, is in moderne vorm weergegeven in artikel 9p. Onderdeel c van 
artikel 9a, eerste lid, van het aan de SER toegezonden voorontwerp is ge-
schrapt, omdat bij aanvaarding van de nieuwe definitievan kind - zie artikel 
8, eerste lid, onder e, - de in artikel 9a, eerste lid, onder c, bedoelde onthef-
fing door het districtshoofd niet meer nodig zal zijn. Ten aanzien van hef 
vierde lid worde opgemerkt, dat het van gelijke strekking is als het huidige 
artikel 9a, vierde lid. Uiteraard is geen ontheffing nodig voor de in artikel 9, 
tweede lid, onder c, vermelde arbeid voor een kind van 15 jaar tot plm. 16,5 
jaar buiten de schooltijd welke arbeid immers is uitgezonderd in het tweede 
lid van artikel 9. Het vijfde lid is overeenkomstig het huidige artikel 9a, vijfde 
lid. 

Artikel 9b heeft dezelfde strekking als het huidige artikel 12. In artikel 12 
is echter het arbeidsverbod afhankelijk van het feit of ouders of verzorgers 
van de partieel leerplichtigen hebben voldaan aan de op hen rustende ver-
plichting de jeugdige bij een onderwijsinstituut te laten inschrijven. Dit heeft 
tot consequentie dat het arbeidsverbod niet werkt als ouders of verzorgers 
deze verplichting niet nakomen. Een en ander kan een ongunstig effect heb-
ben opde verwezenlijking van de partiële leerplicht. Ten einde dit tegen te 
gaan is nu het arbeidsverbod gebaseerd op het leerplichtig zijn als zodanig, 
zodat het arbeidsverbod van kracht is gedurende het aantal dagen per week 
dat de jongere partieel leerplichtig is. Voorts is in dit artikel rekening gehou-
den met het beginsel van de 8-urige werkdag. Het verbod geldt niet voor 
jeugdige personen ten aanzien van wie een vrijstelling ingevolge artikel 5,11 
of 15 van de Leerplichtwet 1969 geldt. Nu er nog onvoldoende alternatieve 
onderwijsvoorzieningen zijn om deze jongeren in de arbeidssfeer adequaat 
op te vangen, leek het niet in hun belang een arbeidsverbod op te leggen. 

In de tweede volzin van artikel 9b is bepaald dat de eerste volzin niet 
geldt tijdens de schoolvakantie van de jeugdige persoon. Het scheppen 
van deze uitzondering wordt ondersteund door de meerderheid van de SER. 
Deze is de mening toegedaan dat noch tijdens de onderwijsvakantie, noch 
tijdens de werkvakantie een arbeidsverbod voor de partieel leerplichtigen 
mag gelden. Een zodanig arbeidsverbod acht zijn discriminerend ten opzich-
te van de leeftijdsgenoten van deze jongeren, die nog volledig dagonderwijs 
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volgen. Zij wijst erop dat het een bekend verschijnsel is, dat jeugdigen tij-
dens een deel van hun vakantie inkomsten uit arbeid trachten te verwerven, 
veelal ter financiering van het andere deel van hun vakantie. Een grote min-
derheid van de SER denkt hier anders over. Zij staat op het standpunt dat de 
partieel leerplichtige zowel tijdens zijn onderwijsvakantie als tijdens zijn 
werkvakantie in het geheel geen arbeid mag verrichten, noch bij zijn eigen 
werkgever, noch elders. Zij brengt naar voren dat de positie van de werken-
de jongeren, die partieel leerplichtig zijn, wezenlijk verschilt van die van de 
scholier van dezelfde leeftijd. De partieel leerplichtige is werknemer, de 
scholier niet. Voorts zijn het werk van de partieel leerplichtige, de arbeids-
omstandigheden en de arbeidssfeer - in vergelijking tot de activiteiten van 
een scholier - relatief zwaarderen minder ontspannen. Terwijl een scholier 
zich nog in een voorbereidende fase bevindt, is de werkende jongere reeds 
in de realiteit van het maatschappelijk leven geplaatst. Dit houdt onder an-
dere in dat een partieel leerplichtige een kortere vakantie heeft dan de scho-
lier, zodat juist voor hem een reële vakantie van betekenis is. Voor de par-
tieel leerplichtige geldt, in tegenstelling tot een scholier, ook niet de overwe-
ging, dat tijdens een deel van de vakantie gewerkt zou moeten worden om 
over geldmiddelen te beschikken ten behoeve van de besteding van het 
overige deel van de vakantie. Ook dient in aanmerking te worden genomen -
aldus nog steeds volgens de minderheid van de SER - dat de werkende jon-
gere wel eens in de situatie zou kunnen worden gebracht, dat hij onder druk 
van zijn werkgever tijdens de vakantie bij die werkgever gaat werken, on-
danks het feit dat hij daartoe wettelijk niet verplicht is. 

Ofschoon ik begrip heb voor de door de minderheid aangevoerde argu-
menten heb ik toch gemeend de meerderheid van de SER te moeten volgen. 
Naar mijn mening zou het onlogisch zijn om nu een discrepantie tussen de 
werkende jongeren en scholieren in het leven te roepen, die bij de realise-
ring van de volledige leerlingstatus weer zou moeten verdwijnen. Boven-
dien heb ik de indruk dat de werkende jongeren zelf de vrijheid niet zullen 
willen missen om, evenals de jongeren die een volledige dagopleiding vol-
gen, tijdens de vakantie te werken. 

In het tweede lid is afgeweken van de door de SER voorgestelde maximale 
arbeids- en onderwijstijd van in totaal negen uren, omdat bij nader inzien 
niet voldoende redenen zijn aan te geven waarom de vorenbedoelde ar-
beids- en onderwijstijd te zamen meer dan 8 (de maximaal toelaatbare ar-
beidstijd) uren zou mogen bedragen. 

Artikel 9c is vrijwel gelijkluidend aan het bij de wet van 23 juni 1972, Stb. 
368, aan het huidige artikel 12 toegevoegde zesde lid. 

Artikel 9d, eerste, derde en vierde lid komt praktisch overeen met het hui-
dige artikel 12a. Het tweede lidvan artikel 9d is nieuw; de bedoeling hiervan 
is te bevorderen, dat een jeugdige, die een cursus volgt, waartoe hij in de ge-
legenheid is gesteld door het hoofd of de bestuurder van de onderneming 
waarin de jeugdige werkzaam is, het cursusjaar kan afmaken in het geval dat 
hij tijdens de cursus 18 jaar is geworden. Van het vierde //dvan dit artikel zal 
alleen gebruik worden gemaakt als bij het overleg van de Arbeidsinspectie 
met het hoofd of de bestuurder van de onderneming en de desbetreffende 
jeugdige blijkt, dat van de zijde van de onderneming de jeugdige is gestimu-
leerd het in het eerste lid bedoelde onderwijs te volgen en deze jeugdige dit 
onderwijs bewust niet heeft willen volgen. 

Artikel9e. In heteerste //dis bepaald, dat hoofdstuk IV, bepalingen be-
vattende inzake arbeids- en rusttijden - behoudens § 1 van dat hoofdstuk-
niet van toepassing is op jeugdige personen. Hierdoor wordt in sterke mate 
de duidelijkheid bevorderd van de specifiek op de jeugdige personen gerich-
te bepalingen in § 3 van het nieuwe hoofdstuk II met betrekking tot arbeids-
en rusttijden. De artikelen 9f tot en met 9n blijven ingevolge het tweede lid, 
onder a, buiten toepassing ten aanzien van arbeid van opvarend personeel 
in de binnenvaart, de zeevisserij of schepelingen als bedoeld in de Wet ar-
beids- en rusttijden zeescheepvaart. Tot dusverre zijn de werk- en rusttijdbe-
palingen krachtens de Arbeidswet 1919 niet van toepassing (Artikel 25, eer-
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ste lid, van het Werktijdenbesluit restgroepen, Stb. 1958, 492). Inmiddels is 
tot stand gekomen de Wet tot regeling van de arbeids- en rusttijden van 
schepelingen aan boord van zeeschepen (Stb. 1973,380) en is een wettelijke 
regeling inzake werk- en rusttijden voor binnenvaartpersoneel in voorberei-
ding. Met het oog op een en ander zijn de hier bedoelde moeilijk in de Ar-
beidswet 1919 inpasbare groepen personen buiten de werkingssfeer van § 3 
gehouden. 

Ten slotte wordt in het tweede lid, onder b, een uitzondering gemaakt voor 
landbouwarbeid. 

Artikel 9f. In dit artikel is de arbeidstijd geregeld. In beginsel mag een 
jeugdige persoon niet langer arbeid verrichten dan 8 uren per dag. Dit begin-
sel is in overeenstemming met de reeds meer genoemde EEG-Aanbeveling 
van 1967, de Aanbeveling van de Raad van Europa van 1972 en de desbetref-
fende aanbevelingen in het eindverslag van de Gespreksgroep Jongerensta-
tuut. Overwerk zal niet langer zijn toegestaan. Van de mogelijkheden die de 
wet daartoe tot nu toe bood werd in de praktijk reeds lang slechts sporadisch 
gebruik gemaakt. De ontheffingsmogelijkheid in het tweede lid is alleen ge-
schapen ten einde tegemoet te komen aan moeilijkheden welke zouden kun-
nen optreden in verband met de wisseling van ploegen op koopavonden, 
waarbij een arbeidsduur van 8,5 uur noodzakelijk zou kunnen zijn. 

Artikel 9g. Het voorschrift dat een jeugdige persoon een dagelijkse onaf-
gebroken rusttijd moet hebben van ten minste twaalf uren sluit aan bij Ver-
drag nr. 138 van de Internationale Arbeidsorganisatie en de internationale 
aanbevelingen. Deze bepaling is in het bijzonder van belang in het geval nog 
arbeid in de avonduren is toegestaan. 

Artikel 9h. Als beginsel is in gevolge dit artikel late avond-en nachtarbeid 
voor jeugdige personen verboden. De grens ligt ingevolge het eerste lid bij 
19 uuren 7 uur. De bepalingen te dezer zake voor de onderscheidene be-
drijfsgroepen in de Arbeidswet 1919 lopen enigszins uiteen. In het algemeen 
blijft de werkdaggrens krachtens het in de Arbeidswet 1919 bepaalde binnen 
de in het eerste lid gestelde grens. 

Eenvoudshalve is in overeenstemming met de internationale aanbevelin-
gen als uitgangspunt gekozen voor één grens. Bij algemene maatregel van 
bestuur kan evenwel het tijdstip van het einde van de werkdag en van de 
aanvang van de volgende werkdag worden vervroegd respectievelijk later 
worden gesteld. 

Voor verplegings- of verzorgingsinrichtingen en daarmede gelijkte stellen 
inrichtingen echter zou de getrokken grens, zeker onder de huidige omstan-
digheden, te knellend zijn. Het tweede lid voorziet voor dit soort inrichtingen 
in een afwijkingsmogelijkheid. Na 23 uur mag evenwel ook in deze inrichtin-
gen door jeugdige personen geen arbeid meer worden verricht. 

In afwijking van het SER-advies wordt in het tweede lid één van de catego-
rieën waarvoor een uitzondering op het in het eerste lid gestelde verbod van 
avond- en nachtarbeid kan worden toegestaan, genoemd, omdat naar mijn 
mening het in de wet zelf aanduiden van de mogelijkheid van uitzonderin-
gen voor deze sector de duidelijkheid bevordert. Ik kan de mening van de 
SER niet delen, dat aanduiding van categorieën waarvoor uitzonderingen 
gelden de indruk zou wekken dat de betrokken categorieën in de uitzonder-
ingspositie waarin zij verkeren zouden moeten blijven. In dit verband moge 
ik nog eens verwijzen naar het eerder in deze memorie opgemerkte met be-
trekking tot het tijdelijke karakter van de voorgestelde regeling. 

Artikelen 9i en 9j. Ingevolge het bepaalde in deze artikelen is arbeid op 
zondag onderscheidenlijk zaterdag verboden; hierdoor is met andere woor-
den het beginsel van de vijfdaagse werkweek voor jeugdige personen in de 
wet verankerd. Voor zover om bepaalde redenen toch arbeid op zondag of 
op zaterdag moet kunnen plaatsvinden, garandeert artikel 9k ook dan twee 
dagen per week vrijaf. Voorts moet in beginsel de ononderbroken rusttijd 
van 60 uur of een van de rusttijden van 36 uur ten minste een volle zaterdag 
of zondag omvatten. Hierbij zij nog aangetekend, dat in de Aanbeveling van 
de Raad van Europa is bepaald dat de wekelijkse rust voor jeugdige perso-
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nen geleidelijk verlengd moet worden tot twee opeenvolgende dagen per 
week. 

Wat betreft de wens van de SER dat van de vrijstelling van het verbod van 
avondarbeid en van het arbeidsverbod op zondag in verplegings- of verzor-
gingsinrichtingen en andere daarmee vergelijkbare inrichtingen slechts ge-
bruik zal mogen worden gemaakt indien en voor zover zulks voor een ade-
quate verpleging of verzorging van de betreffende personen absoluut nood-
zakelijk is, moge ik erop wijzen dat aan de algemene maatregel van bestuur, 
waarin de vrijstelling wordt verleend, voorschriften kunnen worden verbon-
den. 

Artikel 91 bevat voorschriften inzake de onderbreking van de arbeid. Het in 
het eerste lid vervatte voorschrift dat na 4,5 uur onafgebroken arbeid moet 
worden gepauseerd, is ontleend aan de ten deze geldende bepaling voor ar-
beiders in het algemeen, werkzaam in fabrieken of werkplaatsen. Het voor-
schrift is in overeenstemming met de internationale aanbevelingen. In arti-
kel 91, eerste lid, wordt voorts de arbeidspauzeopten minste een half uur be-
paald. Deze bepaling wijkt af van de aanbevelingen van de EEG en van de 
Raad van Europa. Het voorschrijven van een totale pauzetijd van ten minste 
één uur, waarvan één ononderbroken rusttijd van ten minste 30 minuten, zo-
als in die aanbevelingen wordt voorgestaan, komt mij voorshands te be-
zwaarlijk voor. Het tweede lid maakt een uitzondering op de in het eerste lid 
in het algemeen voorgeschreven pauzeregeling mogelijk. Uit een oogpunt 
van wetssystematiek is, evenals in andere bepalingen in het wetsontwerp, 
het advies van de SER om te bepalen dat ontheffingen slechts onder beper-
kingen kunnen worden verleend, niet overgenomen. In de praktijk worden 
ontheffingen nimmer zonder beperkingen verleend. Het derde lid hetwelk 
aan het districtshoofd de bevoegdheid geeft een eis te stellen omtrent de om 
vang van de werkonderbreking en de tijdstippen waartussen de onderbre-
kingen moeten worden gegeven, is naar zijn strekking overeenkomstig het 
thans bij en krachtens de Arbeidswet 1919 te dezer zake bepaalde. De be-
voegdheid van het districtshoofd neergelegd in het vierde lid is opgenomen 
met het oog op eventuele parttime-arbeid door jeugdige personen. 

Artikel9m. is een fictiebepaling met betrekking tot de onderbrekingen, 
welke in het bij of krachtens hoofdstuk IV van de Arbeidswet 1919 ten aan-
zien van de onderscheidene categorieën van ondernemingen steeds wordt 
aangetroffen. 

Artikel 9n. Het wordt niet meer verantwoord geacht dat jeugdigen neven-
arbeid verrichten. Slechts in bijzondere gevallen kan van dit verbod worden 
afgeweken met ontheffing van het districtshoofd. Overtreding van het in ar-
tikel 9n, eerste lid, neergelegde verbod wordt bij artikel 83 strafbaar gesteld. 
Het derde lid van artikel 9n brengt mee dat het hoofd of de bestuurder die 
noch in het bezit is van een arbeidskaart noch van een ontheffing ingevolge 
het tweede lid, wordt beschouwd als degene die in overtreding is. Zie in dit 
verband ook het onder G voorgestelde nieuwe twaalfde lid van artikel 67. 

Arf/7ce/9ois inhoudelijk overeenkomstig het huidige artikel 10, zij het dat 
eerstgenoemd artikel uitsluitend betrekking heeft op jeugdige personen. 
Wat betreft de vrouwen, zie artikel 10. Bij de in § 5 gegeven bepalingen inza-
ke ontheffingen, vrijstellingen en beroep kan het volgende worden opge-
merkt. Tot dusverre is het in de Arbeidswet 1919 gebruikelijk voor het toe-
staan van afwijkingen van de wet de uitdrukkingen 'vrijstelling' en 'vergun-
ning' te bezigen. 

In het nieuwe hoofdstuk II wordt gebruik gemaakt van de moderne termi-
nologie, namelijk 'vrijstelling' voor het toestaan van afwijkingen per catego-
rie en 'ontheffing' voor het toestaan van afwijkingen in een individueel ge-
val. 

Voorts zij erop gewezen, dat ingevolge de artikelen 9p, derde lid, 9q, eer-
ste lid, de beroepstermijn niet, zoals thans het geval is, op 14 doch op 30 da-
gen is gesteld. 

De bepalingen in artikel I, onder D tot en met O, vloeien voornamelijk voort 
uit het samenbrengen van alle materiële voorschriften met betrekking tot 
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jeugdige personen. Dit samenbrengen vereist dat de huidige, in de wet ver-
spreid voorkomende bepalingen, die op hen betrekking hebben, vervallen 
worden verklaard. 

Voorts zij opgemerkt dat een wijziging van artikel 67 wenselijk is in ver-
band met het in artikel 9n van dit ontwerp neergelegde verbod van nevenar-
beid en de mogelijkheid tot ontheffing hiervan. In geval van een ontheffing 
behoeft de tweede werkgever niet in het bezit te zijn van een arbeidskaart. 
Voor de controle door de Arbeidsinspectie is dit geen bezwaar omdat de ont-
heffing in dit geval de functie vervult van de arbeidskaart. Op grond van het 
voorgestelde dertiende lid is de tweede werkgever namelijk verplicht de ont-
heffing bij controle te tonen. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. Boersma 
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