
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Zitting 1976-1977 

13 547 Wijziging van de Arbeidswet (Jongerenstatuut) 

Nr. 6 BIJLAGE BIJ DE MEMORIE VAN ANTWOORD 

Uitvoeringsmaatregel wetsontwerp 13 547 
(Jongerenstatuut) 

11 november 1976 

Aan de Sociaal-Economische Raad 

Op 21 juni 1974 heeft uw raad een interimadvies uitgebracht over het Jon-
gerenstatuut. Zoals u weet is op 3 september 1975 een desbetreffend ont-
werp van wet bij de Staten-Generaal ingediend. In dat kader vraag ik gaarne 
uw aandacht voor het volgende. 

Het ligt in mijn bedoeling bij het van kracht worden van de nieuwe wette-
lijke regeling de totstandkoming van een algemene maatregel van bestuur 
te bevorderen tot uitvoering van de artikelen 9h, 9i, 9j en 9k van het wets-
ontwerp. 

Het desbetreffende wetsontwerp alsmede de nota van wijzigingen zijn 
hierbij in tweevoud gevoegd. 

Ik geef hierbij gaarne gevolg aan het door uw raad geuite verlangen bij de 
voorbereiding van de betrokken uitvoeringsmaatregelen te worden ge-
hoord. 

Overeenkomstig het advies van uw raad zal het aantal uitzonderingen op 
de wettelijke verbodsbepalingen zo beperkt mogelijk worden gehouden. 

Wat de inhoud van de betrokken uitvoeringsmaatregel betreft moge ik uw 
aandacht vragen voor de volgende punten. 

1. Ingevolge artikel 9h, eerste lid van het wetsontwerp, mag door een 
jeugdig persoon geen arbeid worden verricht tussen 19 en 7 uur. Dit tijdbe-
stek kan bij algemene maatregel van bestuur worden verruimd voor bij die 
maatregel aan te geven categorieën van ondernemingen, c.q. categorieën 
van arbeid. Het tweede lid van genoemd artikel geeft de mogelijkheid, dat 
door jeugdigen in verplegings- of verzorgingsinrichtingen en in andere daar-
mee vergelijkbare door mij aangewezen inrichtingen ook tussen 19 en 23 
uur arbeid kan worden verricht, wanneer daarin wordt voorzien bij een alge-
mene maatregel van bestuur. 

Het ligt in mijn voornemen op grond van artikel 9h, eerste lid in vorenge-
noemde algemene maatregel van bestuur een bepaling te doen opnemen, 
volgens welke een jeugdig persoon in fabrieken of werkplaatsen en in kanto-
ren niet zal mogen werken tussen 18 en 19 uur. Een bepaling volgens welke 
niet na 18 uur door jeugdigen mag worden gewerkt treft men thans reeds 
aan in de arbeidswetgeving voor wat betreft fabrieken of werkplaatsen en 
kantoren. 
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Ten aanzien van de arbeid in verplegings- of verzorgingsinrichtingen en 
arbeid in daarmee vergelijkbare inrichtingen als kinderbeschermingsinrich-
tingen zal een vrijstelling noodzakelijk zijn voor jeugdige personen tot het 
verrichten van arbeid tussen 19 en 23 uur, mits er een onafgebroken rustpe-
riode van ten minste !2 uren is, de uren tussen 23 en 7 uur daaronder begre-
pen. Hiervan zal door het districtshoofd van de Arbeidsinspectie geen ont-
heffing kunnen worden verleend. Over deze zaak heeft uw raad reeds advies 
uitgebracht op 28 november 1974. 

Voorts lijkt het mij juist, dat de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
op grond van artikel 9h, derde lid, in aansluiting op de huidige praktijk de be-
voegdheid wordt toegekend ontheffing te verlenen van het in het eerste lid 
van dat artikel bepaalde ten behoeve van in de horecasector werkzame jeug-
dige personen voor zover de betrokken arbeid wordt verricht in het kader 
van hun opleiding. Hierbij wordt gedacht aan vergunningen waarbij de jeug-
dige personen maximaal 3 maal per week wordt toegestaan 's avonds tot 
21.30 uur te werken. Daarnaast zou het districtshoofd van de Arbeidsinspec-
tie op grond van artikel 9h, derde lid, de bevoegdheid kunnen worden ver-
leend ontheffing te geven tot het verrichten van arbeid voor jeugdige arties-
ten. Er bestaan thans geen wettelijke voorschriften voor jeugdige artiesten. 

2. Het aantal uitzonderingen op het in de artikelen 9i en 9j neergelegde 
verbod tot het verrichten door jeugdigen van arbeid op zaterdag en zondag 
zal eveneens zo beperkt mogelijk worden gehouden, waarbij ten aanzien van 
de zondag de normen nog strakker dienen te worden gesteld dan ten aan-
zien van de zaterdag. Er kunnen zich evenwel omstandigheden voordoen, 
waarbij het op bezwaren zal stuiten dat een jeugdig persoon op zaterdag of 
zondag geen arbeid zal mogen verrichten. Vanzelfsprekend zal dit niet mo-
gen leiden tot een inbreuk op de vijfdaagse werkweek voor een jeugdig per-
soon. Ook zal het beginsel dat in de wekelijkse rusttijden van een jeugdig 
persoon ten minste een volle zaterdag of zondag valt niet in het gedrang mo-
gen komen. 

a. het werken op zondag 

Wat het verrichten van arbeid op zondag betreft is in ieder geval een vrij-
stelling noodzakelijk voor arbeid van jeugdige personen die in verplegings- of 
verzorgingsinrichtingen en in kinderbeschermingsinrichtingen werkzaam 
zijn. Voorts zal de jeugdige persoon zeventien zondagen per kalenderjaar vrij 
moeten hebben. Daarnaast zou de districtshoofden van de arbeidsinspectie 
de bevoegdheid kunnen worden gegeven ontheffing te verlenen van het ver-
bod op zondag te werken ten behoeve van jeugdige personen, die arbeid 
verrichten in recreatiecentra, in het kader van hun opleiding in de horecasec-
tor en als artiest. 

b. het werken op zaterdag 

Ten aanzien van het verrichten van arbeid door een jeugdig persoon op 
zaterdag denk ik aan de volgende categorieën van ondernemingen: 

- verplegings- of verzorgingsinrichtingen; 
- kinderbeschermingsinrichtingen; 
- winkels; 
- koffiehuizen en hotels; 
- door mij aan te wijzen recreatiecentra. 
Bij dit laatste gaan mijn gedachten o.m. uit naar sportparken, bad- en 

inrichtingen, dierentuinen, speeltuinen, kinderboerderijen, campings, 
bungalowverhuurcentra. Verder ware als categorie van arbeid, welke op za-
terdag mag worden verricht, aan te wijzen arbeid bestaande uit het bezor-
gen van kranten. 

Gaarne zal ik het oordeel van uw raad omtrent het bovenstaande zo spoe-
dig mogelijk vernemen. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. Boersma 
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