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De vroegere stukken 
zijn gedrukt in de Algemeen 
zitt ingen 1974-1975 
en 1975-1976 De leden van bijna alle fracties hebben gevraagd naar de vorder ing van de 

plannen om tot een leerl ingstatus te komen. In verband met de gestelde vra-
gen leek het mi j nutt ig in het kort een beeld te geven van de geschiedenis 
van het wetsontwerp . 

Het on twerp dient te worden gezien als een der maatregelen welke zijn 
aangekondigd in de Nota inzake onderwi js- en arbeidsmaatregelen voor wer-
kende jongeren (zitting 1970-1971,10 904). 

Aan de in deze nota neergelegde beleidsvoornemens kon minder snel dan 
werd verwacht gestalte worden gegeven. Deze moei l i jkheid is telkens weer 
gebleken t i jdens de discussies die in de SER zijn gevoerd omtrent de aspec-
ten die op de ui twerking van de nota betrekking hebben. Wat de materie be-
t re f twerd op 26 jun i 1972 een voorontwerp van wet tot wi jz ig ing van de Ar-
beidswet om advies aan de SER voorgelegd. 

De gevoerde discussies hebben ertoe geleid, dat de SER besloot over een 
gedeelte van het hem voor advies voorgelegde voorontwerp op 21 juni 1974 
een inter imadvies uit te brengen. Dit gedeelte betrof de verscherping van 
een aantal hoofdbepal ingen van de Arbeidswet en de samenvoeging in één 
hoofdstuk van de thans over de hoofdstukken II, III en IV van de Arbeidswet 
1919 verspreid voorkomende regelingen betreffende jeugdige personen, be-
ogende een eenvoudiger, overzichteli jker samenstel van bepal ingen te ver-
kri jgen. In zijn inter imadvies kwam de Raad tot de conclusie, dat het gedeel-
te van het vooron twerp van de wet , dat gaat over de voor l icht ing, de bege-
leiding van de jongere dooreen men to ren het jongerenreglement , een diep-
gaand overleg met het georganiseerde bedri j fsleven en met de desbetref-
fende jongerenorganisat ies vereiste. 

Over dit laatste gedeelte bracht de SER op 19 december 1975 advies uit. 
De indiening van het desbetreffende ontwerp van wet kan op korte termi jn 
worden tegemoetgezien. 

Naar aanleiding van de vraag, waarom aan dit wetsontwerp voorrang is 
gegeven, zou ik wi l len opmerken, dat mi jn streven er steeds op gericht is ge-
w e e s t - z o dit mogel i jk bleek te zijn - u i tvoer ing te geven aan de in de Nota 
inzake onderwi js- en arbeidsmaatregelen aangekondigde beleidsvoorne-
mens. 

Wat de in deze nota aangekondigde maatregelen ten aanzien van de leer-
l ingstatus betreft zou ik het volgende wi l len opmerken. Wanneer ik spreek 
over de leerl ingstatus dan bedoel ik daarmee de rechtsposit ie van leerl in-
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gen, die werkzaamheden verr ichten met het oog op hun vo rm ing en ople i -
d ing. Voor de werknemersstatus daarentegen is van wezenli jke betekenis 
dat een bi jdrage aan het produktieproces wo rd t geleverd. Het gaat dus o m 
de overgang van de rechtsposit ie van werknemer tot die van leerl ing. Het is 
zeer goed mogel i jk , dat elementen van de rechtsposit ie van de stagiair -
welke rechtspositie niet voor alle stagiairs onder alle omstandigheden geli jk 
behoeft te zijn - dezelfde zullen zi jn, als die van de rechtspositie van de werk-
nemer. In de aangekondigde Stagenota, die naar het zich thans laat aanzien 
in 1977 aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden, zal een apart hoofd-
stuk worden gewi jd aan de jur idische positie van de stagiair. Daarop kan ik 
nu nog niet vooru i t lopen. Vol ledigheidshalve wi l ik in dit verband verwi jzen 
naar de ui tvoerige beschouwing die Minister van Kemenade op 28 april 1976 
aan de Stagenota heeft gewi jd . Met het door mi jn ambtgenoot gehouden be-
toog kan ik mi j geheel verenigen. (Zie Handel ingen Tweede Kamer, 28 apri l 
1976, blz. 3952.) 

Naar aanleiding van de door de leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. en 
C.H.U. gestelde vraag om nader voorover leg met de vaste Commissie voor 
Sociale Zaken, voeg ik hierbij de adviesaanvraag aan de SER inzake een al-
gemene maatregel van bestuur met betrekking tot het te voeren vr i jstel l ings-
en ontheff ingsbeleid. Wat de van de zijde van de P.v.d.A.-fractie gestelde 
vraag betreft met betrekking tot de voor l icht ing inzake de ui tvoer ing van de 
wettel i jke bepal ingen, w i l ik toezeggen de gegevens waarop word t gedoeld 
via verslaggeving van de Arbeidsinspectie te zullen bekend maken. Voor een 
populaire uitgave van het Jongerenstatuut zal worden gezorgd. 

Door de leden van de V.V.D.- en S.G.P.-f ractie worden enkele vragen 
gesteld over de voorgestelde verstrakking van de mogel i jkheid ui tzonder in-
gen op de regel toe te laten. Geïnformeerd word t o.m. of de huidige bepal in-
gen van de Arbeidswet onbevredigend hebben gewerkt. Ik zou er in dit ver-
band op wi l len wi jzen, dat met betrekking tot dit wetsontwerp slechts in zo-
verre van een verstrakking kan worden gesproken dat daarin is vastgelegd 
de praktijk ten aanzien van vergunningen tot afwi jk ing van de regel ing. 

Deze praktijk getuigt van een grote terughoudendheid bij de ver lening van 
dergeli jke vergunn ingen. Wat de vr i jstel l ings- en onthef f ingsmogel i jkheden 
betreft, die mi j voor ogen staan, w i l ik verwi jzen naar de hierboven vermelde 
adviesaanvraag aan de SER. 

Met betrekking tot het ontbreken van een regeling voor jeugdigen, die in 
particuliere huishoudingen werkzaam zijn en niet tot het gezin behoren, zou 
ik naar aanleiding van de hierover door de leden van de P.v.d.A.-fractie ge-
stelde vraag het volgende wi l len opmerken. Het betreft hier naar mi jn me-
ning een aangelegenheid die zich er niet voor leent bij deze wetswi jz ig ing 
aan de orde te worden gesteld. Bij een dergeli jke wi jz iging gaat het mi jn in-
ziens om zaken die in breder verband zullen moeten worden bezien. Ik denk 
hier met name aan het moeil i jke probleem van de wijze, waarop de naleving 
van de desbetreffende wettel i jke voorschr i f ten zal moeten worden gecontro-
leerd. Het lijkt mi j daarom beter deze zaak bij de komende herziening van de 
Arbeidswet te behandelen. 

Artikelen 

Artikel 8, eerste lid 

Ingevolge de Leerpl ichtwet 1969 is het in principe mogel i jk, dat de vol led i -
ge leerplicht en de partiële leerplicht te zamen een periode van twaalf jaar 
omvat ten, nl . t ien jaar vol ledige leerplicht en twee jaar partiële leerplicht (zie 
de artikelen 3, eerste l id, onder a, en 4b). Aangezien de leerplicht aanvangt 
na het bereiken van de 6-jarige leefti jd kan bij dit stelsel de partiële leerpl icht 
nog bestaan nadat de 18-jarige leefti jd is bereikt. Wel iswaar is de partiële 
leerplicht één jaar, doch de Arbeidswet moet met de mogel i jkheid rekening 
houden, dat zij op grond van artikel 32 van de Leerplichtwet 1969 word t uit-
gebreid tot 2 jaar. 

Uit het bovenstaande blijkt mi jns inziens vo ldoende dat met de bepal ing 
van artikel 8, eerste l id, sub d, niet word t voorui tgelopen op toekomst ige 
verru imingen met betrekking tot de leerplicht. 
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Artikel 9 

Bij de in de vraag bedoelde vormen van onderwijs komt het vrijwel niet 
meer voor dat veertienjarigen stage lopen. Bovendien vinden de stages 
thans in het vierde leerjaar plaats. Ik zie daarom geen aanleiding tot het te-
rugbrengen van de leeftijdsgrens van 15 naar 14 jaar, zoals door de fracties 
van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. in overweging wordt gegeven. 

Door de leden van de fracties van de K.V.P., A.R.P., C.H.U., V.V.D., S.G.P. 
en P.v.d.A. zijn vragen gesteld met betrekking tot het bezorgen van kranten 
door kinderen van 15 jaar of ouder. Ook volgens het huidige wetsontwerp 
(artikel 9a, vijfde lid) is het mogelijk daartoe vrijstelling te geven. Ik het het 
voornemen - evenals dit tot nu toe het geval is geweest - een vrijstelling te 
verlenen. Bij nadere overweging vind ik het beter een uitzondering met be-
trekking tot de bezorging van kranten, met de naar mijn mening daarbij be-
horende begrenzingen, in de wet op te nemen. (Zie het nieuwe onderdeel 
van artikel 9, tweede lid, opgenomen in de nota van wijzigingen). 

Naar aanleiding van de door de leden van de P.v.d.A.-fractie gestelde 
vraag, waarom het begrip «lichte arbeid» niet nader is gedefinieerd zou ik 
het volgende willen opmerken. Ik heb er begrip voor, dat genoemde leden 
streven naar een objectivering van het begrip «lichte arbeid». Hiertegenover 
staat, dat het in de praktijk onmogelijk is gebleken het begrip «lichte arbeid» 
te definiëren. Ook in het ILO-verdrag betreffende de minimum-leeftijd tot 
toelating tot het arbeidsproces (Verdrag 138 van 1973) treft men geen defini-
tie aan. Over de kwestie van de kinderarbeid in de landbouw is in de SER 
langdurig beraadslaagd. In het wetsontwerp is het standpunt van de meer-
derheid van de Raad gevolgd. Bij het bepalen van mijn standpunt dienaan-
gaande heeft mijnerzijds mede de overweging gegolden, dat hier sprake is 
van een langdurige praktijk in het verleden. Ook thans ben ik van oordeel, 
dat moet worden vastgehouden aan de door mij indertijd gemaakte keuze. 
Het gaat hier immers om werkzaamheden die in familieverband worden ver-
richt. Hierdoor behoeven uit hoofde van arbeidsbescherming niet geheel de-
zelfde maatstaven te worden aangelegd als wanneer het kind zal moeten 
werken onder het gezag van derden. Voor een goed begrip voeg ik hieraan toe 
dat de norm zelf scherper is gesteld door de verlegging van de leeftijdsgrens 
van 12 naar 13 jaar. Voorts is wat de schooldagen betreft het aantal uren 
waarop mag worden gewerkt teruggebracht van 5 naar 2 uren. Ten 
slotte is uitdrukkelijk bepaald dat de arbeid een incidenteel karakter zal moe-
ten hebben. Ook in het nieuwe op moderne leest geschoeide Duitse Jugend-
arbeitsschutzgesetz wordt arbeid in de landbouw beperkt toegelaten voor 
kinderen boven 13 jaar. Gezien het bovenstaande zie ik geen aanleiding het 
minderheidsadvies van de SER te volgen. 

Met betrekking tot de door de leden van de fracties van P.P.R., P.S.P. en 
G.P.V. gestelde vraag over het werken van kinderen in winkels, zou ik willen 
antwoorden dat uiteraard het belang van kinderen van ouders met een win-
kel aan huis niet anderssoortig is dan het belang van kinderen van ouders die 
een afzonderlijk gelegen winkel hebben. Het feit dat in het ene geval wel ar-
beid door kinderen wordt toegestaan en in het andere niet, berust mijns in-
ziens op de maatschappelijke realiteit dat ouders, die een winkel aan huis 
hebben, hun kinderen zo nu en dan lichte werkzaamheden laten verrichten, 
zoals een ogenblik inspringend een klant helpen of een bestelling bezorgen. 
Ik zie anderszijds ook geen aanleiding deze uitzonderingsmogelijkheden nog 
verder uit te breiden. Ik moge in dit verband nog opmerken, dat ook artikel 
44 van de huidige Arbeidswet de mogelijkheid biedt tot het verrichten van 
arbeid door kinderen in een winkel in de eigen woning. 

Naar aanleiding van de door de leden van de P.v.d.A.-fractie op dit punt 
gestelde vraag over de verscherping van de controle zou ik er op willen wij-
zen dat mij tot nu toe niet gebleken is, oat er zich ongewenste toestanden 
voordoen. Indien dit te zijner tijd nodig zou blijken te zijn, zal ik mij opnieuw 
op deze zaak beraden. 
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Artikel 9a, lid 5 

De beschikkingen zi jn: 
beschikking van 2 augustus 1971, Stcrt. 160 dd. 20 augustus 1971 (Algemene 
vergunning 15-jarige scholieren inzake bezorging kranten en arbeid in w in -
kels); 
beschikking van 22 november 1971, Stcrt. 231 dd . 29 november 1971 (Alge-
mene vergunning inzake werkt i jden 15-jarigen op zaterdag in verplegings-
en verzorgingsinr icht ingen). 

Artikel 9b 

Naar aanleiding van de door de leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. en 
C.H.U. gestelde vraag over de min imale omvang van de vacantie voor wer-
kende jongeren, kan worden medegedeeld dat hieraan aandacht zal worden 
geschonken in het kader van het binnenkort in te dienen wetsontwerp tot 
wi jz ig ing van de min imum-vacant ieduur in het Burgerli jk Wetboek. De leden 
van de P.v.d.A.-fractie vragen zich af welke sociale of maatschappeli jke be-
langen ik zie in het buitenspel zetten van de Leerpl ichtwet t i jdens de onder-
wi jsvakanties. Verder hebben de leden van de fracties van P.v.d.A., P.P.R., 
P.S.P. en G.P.V. gevraagd, waarom niet is overgegaan tot een arbeidsverbod 
voor partieel leerpl ichtigen t i jdens de onderwi jsvakanties, zoals door een 
minderhe id van de SER is geadviseerd. 

Ter voorkoming van misverstanden w i l ik er op wi jzen, dat het buiten spel 
zetten van de Leerpl ichtwet 1969 hier niet aan de orde is. Deze wet kent geen 
voorschr i f ten, waarb i j bepaalde activiteiten t i jdens onderwi jsvakanties ver-
boden zijn. 

Voorts zou ik met betrekking tot het verr ichten van arbeid t i jdens de onder-
wi jsvakanties - met alle begrip voor het standpunt van de minderheid van 
de SER - nog eens wi l len wijzen op de discrepantie die zal ontstaan tussen 
de werkende jongeren en de schol ieren, als partieel leerpl ichtigen t i jdens 
onderwi jsvakant ies niet mogen werken. Het lijkt mi j bovendien minder juist 
de partieel leerpl icht igen naast de reeds bestaande verpl icht ing tot het vol -
gen van onderwi js nog de verpl icht ing op te leggen dat zij niet mogen wer-
ken t i jdens de onderwi jsvakant ie. Ik zou er daarom nog eens voor wi l len 
pleiten hier de jeugdigen ze l f - zoa l s ik dit reeds in de memor ie van toel ich-
t ing heb gedaan - in de praktijk hun eigen beslissing te laten nemen. 

Voor de door de leden van de P.v.d.A.-fractie gestelde vraag over het ont-
breken van een regeling voor jeugdigen, die in particuliere huishoudingen 
werken en die niet tot het gezin behoren, moge worden verwezen naar het 
algemeen gedeelte. 

Naar aanleiding van de vraag van de zijde van de fracties van P.P.R. en 
P.S.P. kan worden geantwoord , dat geen gegevens kunnen worden overge-
legd over het al dan niet arbeiden van werkende jongeren t i jdens hun 
school- respectieveli jk werkvakantie, ten gevolge van het feit dat terzake 
geen verbodsbepal ingen in de Arbeidswet zijn opgenomen. 

Aan artikel 9b, eerste l id, is bij nota van wi jz ig ingen een volzin toege-
voegd. Voor deze zaak moge worden verwezen naar de nota en de daarbij 
gevoegde toel icht ing. 

Artikel 9d, lid 4 

Op de gestelde vraag kan worden geantwoord, dat van deze bevoegdheid 
eerst word t gebruik gemaakt als blijkt dat de jeugdige het in het eerste lid 
van artikel 9d bedoelde onderwi js, dit is, bli jkens het door de jeugdige of zijn 
wettel i jke ver tegenwoordiger gedane verzoek, het onderwi js of de cursus 
van diens eigen keuze, ook werkeli jk niet w i l vo lgen. 

Artikel 9c 

Het artikel is in de wet opgenomen om het verschil in rechtsposit ie tussen 
in Nederland en in het buitenland wonende jeugdige personen uit te sluiten. 
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De beperking v indt haar grondslag in het feit dat de Leerplicht 1969 niet 
geldt voor in het bui tenland wonende kinderen, (memor ie van toel icht ing 
wetsontwerp tot wi jz iging van de Arbeidswet 1919, zitt ing 1971-1972, 
11 750, nr. 3). 

Artikel 9e, lid 2 onder b 

De bedoelde bevoegdheden zijn van oudsher aan het Landbouwschap 
overgelaten. Dit geldt zowel voor volwassenen als voor jeugdige werkne-
mers. Ik zie geen aanleiding om in de thans geldende wettel i jke regeling 
voor de jeugdige personen verander ing te brengen. De vraag of het Land-
bouwschap bedoelde bevoegdheden dient te behouden zal te zijner t i jd 
meer principieel aan de orde kunnen komen, wanneer de hoofl i jnen voor 
een nieuwe Arbeidswet aan de SER voor advies worden voorgelegd. 

Artikel 9f 

Naar aanleiding van de door de leden van de fracties van V.V.D., S.G.P. en 
G.P.V. gestelde vraag over de toepassing van f lexibele en variabele werk t i j -
den voor jeugdige werknemers moge het vo lgende worden opgemerkt . In 
de praktijk worden twee systemen onderscheiden: 

- gl i jdende werkt i jdregel ingen: dit is een regel ing met een eventueel per 
dag wisselende aanvangsti jd maar met een constant aantal arbeidsuren per 
dag en per week. Door vroeg te komen kan de werknemer ook weer vroeg 
vertrekken. Sparen van arbeidsuren is hier niet mogel i jk. 

- variabele werkt i jdregel ingen, ook wel f lexibele soms zelfs vri je werk t i jd -
regelingen genoemd, afhankelijk van de mogel i jke var ianten: dit is een re-
geling waarbi j variatie mogel i jk is in het aantal arbeidsuren per dag en per 
week, alsmede variatie in de aanvangst i jd, in de lengte van de pauze en in de 
eindt i jd. In dit systeem is het mogel i jk arbeidsuren te sparen en deze ge-
spaarde uren op een gegeven moment om te zetten in vri je uren of vr i je da-
gen. Mi jns inziens bestaan er binnen de in het on twerp gestelde grenzen vo l -
doende mogel i jkheden voor jeugdige personen een gl i jdende werkt i jdrege-
l ing aan te houden. Met het voorgestelde nieuwe systeem verdraagt zich 
evenwel niet dat voor jeugdige personen f lexibele werkt i jden worden aan-
gehouden. Een verru iming van dit systeem wi js ik uit hoofde van arbeidsbe-
scherming van de jeugdige af. 

Artikel 9g 

Ik zie geen aanleiding de normen ter zake hoger te stellen dan die van het 
ILO-verdrag 138. Voorts wi l ik er in dit verband op wi jzen dat het voorstel de 
onafgebroken rustt i jd te verlengen tot 14 uur, niet een door de raad uitge-
sproken voorkeur betreft, doch de voorkeur van een deel van de raad. 

Artikel 9h 

Inderdaad brengt het karakter van deze wetgev ing met zich mede, dat 
voor alle jeugdigen zoveel mogel i jk dezelfde maatregelen van toepassing 
zullen moeten zijn. 

In zijn advies over dit wetsontwerp is de SER ermede akkoord gegaan, dat 
in de verplegings- en verzorgingssector voor jeugdige personen de moge-
li jkheid zou moeten worden geopend na 19 uur te werken, evenwel onder de 
uitdrukkeli jke beperking dat door die categorie niet na 23 uur arbeid zal mo-
gen worden verricht. Bovendien zal ook voor de bedoelde categorie een werk-
t i jd van 8 uren per dag en een vi j fdaagse werkweek zijn verzekerd. Het opleg-
gen van een verbod om na 19 uur te werken zou hier tot een ernstige versto-
ring van het werk in de ziekenhuissector leiden, reden waarom tot een 
dergeli jk verbod naar mijn mening uit het oogpunt van algemeen belang 
niet kan worden overgegaan. Bovendien is het werken van de jeugdigen op 
verschil lende t i jden hier inherent aan de leersituatie. De jongeren zullen 
hierdoor zoveel mogeli jk lering kunnen opdoen met betrekking tot alle si tu-
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aties die zich bij verpleging en verzorging voordoen, onder dit voorbehoud 
weliswaar dat niet tijdens nachturen zal mogen worden gewerkt. Met betrek-
king tot de door de leden van de V.V.D.-fractie gestelde vraag inzake de hore-
ca-branche moge worden verwezen naar bijgevoegde adviesaanvrage aan 
de SER. In deze adviesaanvrage wordt slechts van uitzonderingsmogelijkhe-
den uitgegaan in het kader van de opleiding. Verder zou ik zoveel mogelijk 
willen vasthouden aan het verbod tot het verrichten van arbeid door jeugdi-
gen tussen 19 en 7 uur. Dit betekent dat de mogelijkheid tot een bezorgen van 
kranten na 19 uur en vóór 7 uur niet meer aanwezig zal zijn. 

Artikel 9i 

Wat het antwoord op de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie betreft 
moge worden verwezen naar het antwoord onder 9h. 

Artikel 9] 

Wat de vragen van de leden van de fracties van P.v.d.A., V.V.D., S.G.P. en 
G.P.V betreft met betrekking tot het bezorgen van kranten op zaterdag moge 
worden verwezen naar bijgaande adviesaanvraag aan de SER. 

Ik heb gemeend in de wet zo min mogelijk de categorieën van ondernemin-
gen te moeten vermelden in verband met het daaraan verbonden bezwaar, 
dat een dergelijke opsomming in de wet gemakkelijk tot verstarring kan lei-
den. 

In de algemene maatregel van bestuur heeft als criterium gegolden de af-
weging van de belangen van de jeugdige personen en het algemeen maat-
schappelijk belang. In bepaalde gevallen was het nodig, dat jeugdige perso-
nen in hun eigen belang buiten de in het wetsontwerp gestelde grenzen zou-
den werken, bij voorbeeld tijdens hun opleiding; in andere gevallen zou een 
verbod in diverse sectoren hebben geleid tot een verstoring in de dienstver-
lening. 

Artikel 9k 

Naar aanleiding van de gestelde vraag moge worden verwezen naar de 
nota van wijzigingen met betrekking tot artikel 9k, tweede volzin. Hierbij 
wordt de imperatieve vorm tot het geven van voorschriften omgezet in een 
facultatieve. Daardoor wordt het mogelijk dat bij een vrijstelling jeugdige 
krantenbezorgers wordt toegestaan ook op zaterdag hun ronde te doen zon-
der dat een «rusttijd ter vergoeding van de afwijking van het eerste lid» zou 
moeten worden voorgeschreven. Uiteraard doet dit geen afbreuk aan de ei-
sen gesteld bij de artikelen 9b en 9f. 

Artikel 9n 

In het wetsontwerp wordt uitgegaan van een verbod tot het verrichten van 
nevenwerkzaamheden, omdat het vooral tijdens de opleiding van de jonge-
re niet in zijn belang wordt geacht, dat hij naast zijn verplichting tot het vol-
gen van onderwijs en de verplichtingen die hij tegenover zijn werkgever 
heeft nog verplichtingen tegenover een of meer andere werkgevers op zich 
neemt. Dit zou de aandacht te veel afleiden. Bovendien zou ik erop willen 
wijzen, dat het voorgestelde verbod om in meer dan één onderneming ar-
beid te verrichten als uitgangspunt - mèt de mogelijkheid van een ontheffing 
door het Districtshoofd van de Arbeidsinspectie - nodig is voor een goede 
uitvoering van de wet. 

Artikel 10 

Gezien de strekking van dit wetsontwerp en in verband met de komende 
herziening van de Arbeidswet heb ik gemeend een wijziging van artikel 10 
met betrekking tot het verrichten van gevaarlijke arbeid voor vrouwen in dit 
wetsontwerp niet aan de orde te moeten stellen. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. Boersma 
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