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Met genoegen nam ik kennis van de erkentelijkheid die de leden van de 
P.v.d.A.-fractie hebben uitgesproken voor de snelle beantwoording van het 
voorlopig verslag. Naar aanleiding van de daaraan toegevoegde opmerking 
inzake de begeleiding en het jongerenreglement kan worden geantwoord, 
dat ik er gaarne naar zal streven daarbij zoveel mogelijk eenzelfde snelheid 
te betrachten. 

Ten aanzien van de door deze leden gemaakte opmerking over de leerling-
status wil ik erop wijzen dat dit wetsontwerp geheel in de lijn van de Nota 
onderwijs- en arbeidsmaatregelen en evenmin in tegenstelling tot hetgeen 
daarin is vermeld over de wijziging van de rechtspositie van jongeren in het 
bedrijf van werknemerstatus naar leerlingstatus nog uitgaat van de werkne-
merstatus. Ofschoon ik thans niet wil vooruitlopen op de minimumwaarbor-
gen die te zijner tijd voor de leerlingstatus wettelijk geboden dienen te wor-
den wil ik opmerken dat verbeteringen op het terrein van werk- en rusttijden 
van wezenlijke betekenis zijn zowel voor de jongeren met een werknemer-
status als voor degenen die hetzij nu hetzij wellicht veelvuldiger in de toe-
komst een (volledige) leerlingstatus hebben. In elk geval zullen wettelijke 
voorschriften met betrekking tot werk- en rusttijden ten behoeve van de jon-
geren met een leerlingstatus (vanzelfsprekend) minstens moeten voldoen 
aan de normen die gelden voor degenen die thans nog de status van werk-
nemer hebben. Ik ben dan ook van mening dat in deze fase in het kader van 
de behandeling van dit wetsontwerp een diepergaande beschouwing over 
de problematiek van de leerlingstatus gezien de aan de orde zijnde maatre-
gelen niet opportuun en veeleer voorbarig zou zijn. 

In verband met de door vorenbedoelde leden gestelde vraag over het wer-
ken met asbest door jongeren wil ik wijzen op artikel 2, eerste lid, onder a en 
b, van het Arbeidsbesluit Jeugdigen, op grond waarvan een jeugdige per-
soon geen arbeid mag verrichten waarbij het dragen van beschuttingsmid-
delen ter voorkoming van opname van schadelijke stoffen in het organisme 
krachtens de Veiligheidswet 1934 is voorgeschreven of waarbij het gevaar 
bestaat dat schadelijke stoffen bij verwaarlozing van de persoonlijke hygië-
ne via de mond in het organisme worden opgenomen. Deze voorschriften 
komen praktisch neer op een verbod van het werken met asbest door jeugdi-
gen in ruimten waar als gevolg van het verrichten van werkzaamheden as-
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beststof wordt geproduceerd en/of in de lucht wordt verspreid. Voorts ligt 
het in de verwachting - zoals de vaste Commissie voor Sociale Zaken reeds 
bekend is uit het onlangs daarover gepleegde mondeling overleg - dat in de 
zeer nabije toekomst het Asbestbesluit het Staatsblad zal bereiken. Mocht de 
praktijk de noodzaak daarvan aantonen, dan ben ik bereid te bezien of er 
hiernaast nog plaats is voor een wettelijke voorziening als in de vraag is be-
doeld. 

Gaarne voldoe ik aan het verzoek van de leden van de V.V.D.-fractie om op 
een drietal punten nader in te gaan. Allereerst vroegen deze leden of er inza-
ke artikel 9h en 9i niet ten onrechte wordt gediscrimineerd tussen arbeid 
door jeugdigen in verplegingsinrichtingen e.d. en in andere ondernemingen 
zoals in de winkel-, horeca- en recreatiesector. Hoewel ik kan begrijpen dat 
genoemde leden bij het maken van uitzondering voor de verplegingssector 
een vergelijking maken met andere sectoren, ben ik van oordeel, dat de uit-
zonderingen zich zullen moeten beperken tot de allernoodzakelijkste geval-
len. Van dit standpunt uitgaande is een zeer strakke grens getrokken, in na-
volging van het SER-advies. Alleen bij een zo zwaarwegend belang als dat 
van een goede behartiging van de volksgezondheid vind ik het verantwoord 
- uiteraard met inachtneming van de wettelijke beperkingen die overigens 
gelden - bij algemene maatregel van bestuur af te wijken van de voorschrif-
ten. 

Met betrekking tot de vraag van dezelfde leden waarom flexibele werktij-
den voor jeugdigen niet toelaatbaar zijn, terwijl de Arbeidswet wel mogelijk-
heden ter zake biedt voor volwassenen, moge ik opmerken dat het uitgangs-
punt van het Jongerenstatuut is het verlenen van een mate van arbeidsbe-
scherming voor jongeren, die in verband met hun leeftijd en hun opleiding 
en vorming verder moet gaan dan voor volwassenen. Bij flexibele werktij-
den wordt - anders dan bij glijdende werktijden - gedoeld op een zodanige 
afwisseling in de werktijden per dag dat de limiet op bepaalde dagen over-
schreden wordt. Meestal wordt hiermee beoogd tijd op te sparen voor b.v. 
verlenging van het vrije weekeinde. Aanpassing van een zodanig werksche-
ma van volwassenen zou echter meebrengen dat de werktijd voor de jeugdi-
gen op andere dagen acht uur zou overschrijden, hetgeen ik niet toelaatbaar 
acht. Zoals bekend vormt de werkdag van maximaal 8 uren een vitaal ele-
ment in de systematiek van het wetsontwerp (artikel 9b jo. 9f). 

Wat de bezorging van kranten betreft ben ik van mening, dat dient te wor-
den vastgehouden aan het aanvangstijdstip van 7 uur 's morgens, zoals is 
voorgesteld in de nota van wijzigingen. Bij een vervroeging van de aanvang 
van deze werkzaamheden tot 6 uur 's morgens zet ik vooralsnog grote vraag-
tekens omdat dit in de praktijk met zich kan brengen, dat de betrokken jeug-
dige personen vaak reeds om vijf uur hun nachtrust zullen moeten beëindi-
gen; dit lijkt mij niet verantwoord, omdat daardoor in verband met het totale 
tegenwoordige leefpatroon het gevaar van onvoldoende nachtrust kan ont-
staan hetgeen in veel gevallen onvermijdelijk een nadelig effect kan hebben 
op de leerprestaties. 

Ten aanzien van de vraag van de leden van de P.P.R.- en P.S.P."fracties in-
zake artikel 9c over het arbeidsverbod hierte lande voor in het buitenland 
woonachtige jeugdigen, breng ik onder de aandacht dat de concurrentiever-
houdingen zouden kunnen worden verstoord indien over de grens woon-
achtige jeugdigen zouden kunnen werken op tijdstippen waarop hun in Ne-
derland woonachtige leeftijdgenoten verplicht zijn onderwijs te volgen. 

De hierbijgaande tweede nota van wijzigingen bevat een aanvulling op het 
wetsontwerp, die nodig is wegens de voorgestelde wijziging van artikel 10 
van de Arbeidswet 1919. Doordat dit artikel beperkt wordt tot vrouwen, kan 
het niet langer dienen als grondslag voor het Arbeidsbesluit jeugdigen. Het 
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thans voorgestelde artikel II beoogt de werking van het Arbeidsbesluit jeug-
digen te continueren door middel van de fictie dat het steunt op het nieuwe 
artikel 9o. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. Boersma. 
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