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Wijziging van de Arbeidswet (Jongerenstatuut) 

Nr.7 NOTA VAN WIJZIGINGEN 
Ontvangen 12 november 1976 

I. In het bij artikel I, onder C, voorgestelde hoofdstuk II van de Arbeidswet 
1919 worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

1. De punt aan het slot van het tweede lid van artikel 9 wordt gewijzigd in 
een puntkomma, waarna aan dit lid een nieuw onderdeel wordt toegevoegd, 
luidende: 

«e. arbeid dooreen kind van 15 jaar of ouder, bestaande uit het bezorgen 
van kranten (dag- of nieuwsbladen) bij abonnees, indien deze arbeid niet 
wordt verricht tijdens schooltijd, niet langer duurt dan 2 uur per dag en niet 
wordt verricht tussen 19.00 en 7.00 uur.». 

2. In artikel 9a, vierde lid, wordt «artikel 9, tweede lid, onder b,» gewijzigd 
in: «artikel 9, tweede lid, onder c,». 

3. Aan artikel 9b, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: «Voor 
het geval Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen toestaat dat het 
onderwijs in één aaneengesloten periode wordt gevolgd, kan Onze Minister 
na overleg met voornoemde Minister het in de eerste volzin vervatte voor-
schrift daaraan aanpassen.». 

4. In artikel 9d, tweede lid, wordt «het onderwijs welke» gewijzigd in: «het 
onderwijs dat». 

5. Artikel 9k, tweede lid, tweede volzin, wordt gelezen: «Aan de vrijstel-
ling kunnen voorschriften inzake rusttijd ter vergoeding van de afwijking van 
het eerste lid worden verbonden.». 

II. Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 

«P 
Artikel 83, vijfde lid, vervalt.». 

Toelichting 

De wijzigingen onder I, 2 en 4, zijn tekstverbeteringen. 
De wijzigingen onder 1,1 en 5, zijn toegelicht in de memorie van antwoord. 
Bij de wijziging onder I, 3, kan het volgende worden opgemerkt. Artikel 4c, 

vierde lid, van de Leerplichtwet 1969 geeft aan de Ministervan Onderwijs en 
Wetenschappen de bevoegdheid om toe te staan dat minderjarigen jaarlijks 
onderwijs volgen in een door hem te bepalen aaneengesloten periode, in-
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dien zij ten gevolge van de aard van hun beroep of van het bedrijf, waarin zij 
werkzaam zijn, niet in staat zijn overeenkomst ig het in artikel 4c, eerste l id, 
bepaalde onderwi js te vo lgen. Men spreekt in dit verband van blokcursus. 
Bij een dergeli jke situatie zou logisch passen dat de jeugdige persoon buiten 
de blokcursus vi j f dagen per week arbeid mag verr ichten. Het w i l mi j bij na-
dere overweging voorkomen dat dit moeil i jk te r i jmen valt met de tekst van 
artikel 9b, eerste l id, eerste volzin. 

De voorgestelde toevoeging aan dit lid beoogt het mogel i jk te maken vo-
renbedoeld verbod (het verbod van de eerste volzin), uiteraard met handha-
ving van de bedoel ing, aan te passen aan het hierboven vermelde geval. 

Onderdeel II herstelt een verzuim dat is begaan bij de wet van 25 maart 
1971, Stb. 224, waarb i j artikel 82 verval len werd verklaard. Het vi j fde lid van 
artikel 83 ver loor daardoor zijn zin. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J . Boersma 
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