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13 547 Wijziging van de Arbeidswet 1919 
(Jongerenstatuut) 

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 
23 maart 1977 

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bepalin-
gen in de Arbeidswet 1919 ten aanzien van jeugdige personen te vervangen 
door een jongerenstatuut; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

Artikel I 

De Arbeidswet 1919 ondergaat de volgende wijzigingen. 

A 
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd. 
1. Het vijfde lid wordt gelezen: 
'5. Onder 'arbeid' verstaat deze wet mede alle werkzaamheden die door een 
kind buiten een onderneming worden verricht, met uitzondering van werk-
zaamheden die geen verband houden met de naleving van een overeen-
komst.'. 

2. Het zesde en zevende lid vervallen. 

B 

Artikel 8 wordt gelezen: 

'Artikel 8. 1. Deze wet verstaat onder: 
a. 'arbeider': een persoon die al of niet geregeld arbeid verricht; 
b. 'man': een mannelijke arbeider van 18 jaar of ouder, behoudens een on-
der d aangeduide persoon; 
c. 'vrouw': een vrouwelijke arbeider van 18 jaar of ouder, behoudens een 
onder d aangeduide persoon; 
d. 'jeugdig persoon': een arbeider beneden 18 jaar en voor zover het betreft 
het bij of krachtens paragraaf 2 van hoofdstuk II bepaalde, mede een arbei-
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der van 18 jaar of ouder die krachtens paragraaf 2a, van de Leerpl ichtwet 
1969 (Stb. 1971, 406) onderwi js aan een of meer onderwi js inst i tuten moet 
vo lgen; 
e. 'kind': een persoon ten aanzien van wie 
1°. de leerplicht ingevolge paragraaf 2 van de Leerpl ichtwet 1969 nog niet is 
aangevangen dan wel nog niet is geëind igd; 
2°. een vr i jstel l ing van de in paragraaf 2 van de Leerpl ichtwet 1969 bedoelde 
verpl icht ing, ver leend o p g r o n d van artikel 5 of 15 van die wet, geldt ; 

alsmede een persoon beneden 16 jaar, die in het bui tenland woonacht ig 
is; 
f. 'Onze Minister': Onze Minister van Sociale Zaken; 
g. 'districtshoofd': het bevoegde distr ictshoofd der Arbeidsinspect ie; 
h. 'bedrijfschap': het bedri j fschap, bedoeld bij de Wet op de Bedri j fsorgani-
sat ie(Stb. 1950, K22). 

2. Voor de toepassing van deze wet word t als woonacht ig in het bui tenland 
beschouwd degene die niet ingevolge het bij en krachtens de Wet Bevol-
kings- en verbl i j f registers (Stb. 1887, 67) bepaalde in het bevolkings- of ver-
bli j fregister behoort te zijn ingeschreven'. 

C 

Hoofdstuk II word t gelezen: 

HOOFDSTUK II 

Jongerenstatuut 

§ 1. Verbod van kinderarbeid 
Artikel 9. 1. Een kind mag geen arbeid verr ichten. 
2. Het eerste lid geldt niet ten aanzien van het verr ichten van 
a. arbeid van lichte aard door een kind van 15 jaar of ouder t i jdens de 
schoolvakantie; 
b. arbeid van lichte aard tussen 7 en 18 uur door leerlingen van 15 jaar en 
ouder van een school voor voortgezet onderwi js of van een school voor 
bu i tengewoon onderwi js, voor zover deze arbeid onderdeel uitmaakt van 
het leerplan van de school ; 
c. niet- industriële arbeid van lichte aard doo reen kind van 15 jaar of ouder, 
bestaande uit de medewerk ing aan uitvoeringen van culturele, wetenschap-
pelijke, opvoedkundige of artistieke aard, aan modeshows, bij opnamen voor 
f i lm, radio, televisie en grammafoonplaat en bij ui tzending van radio- en te-
levis ieprogramma's, voor zover deze arbeid niet word t verricht gedurende 
de school t i jd ; 
d. hulparbeid van lichte aard in de landbouw en in winkels die met een 
woonhu is één geheel vormen, te verr ichten door eigen of aangehuwde kin-
deren dan wel pleeg- of adoptiekinderen van 13 jaar of ouder van het hoofd 
of de bestuurder van de onderneming, die in dat woonhu is bij hem inwonen, 
indien deze arbeid niet wordt verricht t i jdens de schoolt i jd, slechts bij gele-
genheid plaatsvindt en niet langer duurt dan 2 uren per dag op dagen waar-
op onderwi js word t gevolgd en ten hoogste 5 uren per dag op andere dagen; 

e. arbeid door een kind van 15 jaar of ouder, bestaande uit het bezorgen van 
kranten (dag- of nieuwsbladen) bij abonnees, indien deze arbeid niet wordt 
verricht t i jdens schoolt i jd, noch op zondag, niet langer duurt dan 2 uur per 
dag en niet wordt verricht tussen 19.00 en 6.00 uur. 

3. Onze Minister geeft zo nodig nader de in het tweede l id, onder d, aange-
geven arbeid aan en geeft zo nodig nadere regels omtrent de t i jdvakken 
waarin de arbeid slechts mag worden verricht. 
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Artikel 9a. 1. Het districtshoofd kan schriftelijk ontheffing verlenen van arti-
kel 9, eerste lid, ten aanzien van: 
a. een kind, dat met toepassing van artikel 3, derde lid, van de Leerplichtwet 
1969 als leerling van een onderwijsinstituut ingeschreven is, voor zover het 
betreft arbeid van lichte aard; 
b. een kind van 16 jaar of ouder, ten aanzien van hetwelk een vrijstelling in-
gevolge artikel 5 of 15 van de Leerplichtwet 1969 geldt. 

2. Een ontheffing als bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt slechts gewei-
gerd, indien zulks in het belang van het kind is te achten. 

3. Een ontheffing als bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt slechts ver-
leend, indien zulks in het belang van het kind is te achten. 

4. In bijzondere gevallen kan het districtshoofd schriftelijk ontheffing verle-
nen van artikel 9, eerste lid, ten aanzien van door een kind te verrichten ar-
beid als omschreven in artikel 9, tweede lid, onder c, en daarmede vergelijk-
bare niet-industriële arbeid van lichte aard. 

5. Onze Minister kan vrijstelling van artikel 9, eerste lid, verlenen voor wat 
betreft door hem aangewezen soorten van arbeid van lichte aard, te verrich-
ten door kinderen van 15 jaar of ouder buiten de schooltijd. 

§ 2. Arbeid in verband met onderwijs 

Artikel 9b. 1. Een jeugdig persoon, die krachtens paragraaf 2a van de Leer-
plichtwet 1969 als leerling van een of meer onderwijsinstituten ingeschre-
ven moet zijn, mag per week niet langer arbeid verrichten dan zoveel maal 8 
uren als het verschil bedraagt tussen 5 en het aantal dagen waarvoor hij 
krachtens die paragraaf ingeschreven moet zijn. De vorige volzin geldt niet 
tijdens de schoolvakantie die de jeugdige persoon geniet. 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 voorschrift daar-
aan aanpassen. 

2. Op een dag waarop het onderwijs, waarvoor de jeugdige persoon bij een 
onderwijsinstituut is ingeschreven, dan wel het in artikel 5, onder c, of 15 van 
de Leerplichtwet 1969 bedoelde onderwijs wordt gegeven, mag de arbeids-
tijd niet langer bedragen dan 8 uren, verminderd met de duur van het on-
derwijs, de pauzes inbegrepen. 

3. Op een dag waarop het in het tweede lid bedoelde onderwijs vóór 12 uur 
des middags aanvangt, mag de jeugdige persoon vóór die tijd geen arbeid 
verrichten. Op een dag waarop de duur van dat onderwijs, de pauzes inbe-
grepen, tenminste 6 uren bedraagt, mag hij geen arbeid verrichten. 

4. Het hoofd of de bestuurder van de onderneming is verplicht de arbeid 
van de jeugdige persoon zodanig in te delen, dat deze het in het tweede lid 
bedoelde onderwijs zonder bezwaar kan volgen. 

Artikel 9c. Een jeugdig persoon die in het buitenland woonachtig is, mag 
geen arbeid verrichten gedurende het aantal dagen per week waarvoor hij 
ingevolge paragraaf 2a van de Leerplichtwet 1969 als leerling van één of 
meer onderwijsinstituten ingeschreven zou moeten zijn, indien die para-
graaf op hem van toepassing zou zijn. 
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Artikel 9d. 1. Het hoofd of de bestuurder van een onderneming is verpl icht 
een jeugd ig persoon ten aanzien van w ie de in paragraaf 2a van de Leer-
pl ichtwet 1969 bedoelde verpl icht ing tot inschri jv ing bij één of meer onder-
wi js inst i tuten is geëindigd, in de gelegenheid te stellen gedurende 8 uren 
per week onderwi js te volgen aan een onderwi js inst i tuut als bedoeld in de 
Leerpl ichtwet 1969, indien de jeugdige persoon of zijn wettel i jke vertegen-
woord iger een daartoe strekkend verzoek tot het hoofd of de bestuurder 
heeft gericht. 

2. Het hoofd of de bestuurder is voorts verpl icht een jeugd ig persoon als be-
doeld in het eerste lid die in de loop van het cursusjaar 18 jaar is geworden, 
in de gelegenheid te stellen het onderwi js dat hij als 17-jarige volgde ge-
durende dat cursusjaar te bl i jven vo lgen. 

3. Art ikel 9b, vierde l id, is van overeenkomstige toepassing. 

4. Indien een jeugdig persoon nalatig is gebleken gebruik te maken van de 
hem aanvankeli jk gegeven gelegenheid om het in het eerste lid bedoelde 
onderwi js te vo lgen, kan het distr ictshoofd bepalen, dat gedurende een door 
hem vastgestelde periode, die hij te allen t i jde kan bekorten, de in het eerste 
en tweede lid aan het hoofd of de bestuurder opgelegde verpl icht ing niet 
geldt ten aanzien van deze jeugdige persoon. 

§ 3. Arbeids- en rusttijden 

Algemeen Artikel 9e. 1. Hoofdstuk IV, uitgezonderd paragraaf 1, is niet van toepassing 
op jeugdige personen. 

2. De artikelen 9f tot en met 9n gelden niet ten aanzien van arbeid die word t 
verr icht door: 
a. opvarenden in de binnenvaart en de zeevisserij of schepel ingen als be-
doeld in de Wet arbeids- en rustt i jden zeescheepvaart (Stb. 1973, 380); 
b. personen op wie een verordening van toepassing is als bedoeld in artikel 
21ter, derde l id. 

Dagelijkse arbeidstijd Artikel 9f. 1. Een jeugdig persoon mag niet langer dan 8 uur per dag arbeid 
verr ichten. 

2. In bi jzondere gevallen kan het distr ictshoofd schrifteli jk toestaan dat de 
arbeidst i jd word t ver lengd tot 8,5 uur per dag. 

Dagelijkse rusttijd Artikel 9g. Na beëindiging van de dagelijkse arbeid moet een jeugdig per-
soon een onafgebroken rustt i jd hebben van ten minste 12 uren. 

Artikel 9h. 1. Een jeugdig persoon mag geen arbeid verr ichten tussen 19 en 
7 uur. Bij algemene maatregel van bestuur kan ten aanzien van bij die maat-
regel aan te geven categorieën van ondernemingen of van categorieën van 
arbeid het tijdsbestek waarbinnen geen arbeid mag worden verricht, wor-
den ver ru imd. 

2. Ten aanzien van arbeid in verplegings- of verzorgingsinr icht ingen en an-
dere daarmee vergeli jkbare, door Onze Minister aangewezen inr icht ingen, 
kan bij a lgemene maatregel van bestuur worden toegestaan dat, met inacht-
neming van daarbij gegeven voorschri f ten, word t afgeweken van het eerste 
lid. Daarbij word t in acht genomen, dat geen arbeid word t verr icht na 23 uur. 
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3. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het dis-
trictshoofd ontheffing van het eerste lid kan verlenen. 

Vijfdaagse werkweek Artikel 9i. 1. Een jeugdig persoon mag op zondag geen arbeid verrichten. 

2. Ten aanzien van verpleging of verzorging in verplegings- of verzorgings-
inrichtingen en andere daarmee vergelijkbare, door Onze Minister aangewe-
zen inrichtingen, kan bij algemene maatregel van bestuur worden toege-
staan dat, met inachtneming van daarbij gegeven voorschriften, wordt afge-
weken van het eerste lid. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het dis-
trictshoofd ontheffing van het eerste lid kan verlenen. 

Artikel 9j. 1. Een jeugdig persoon mag op zaterdag geen arbeid verrichten. 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan ten aanzien van 
daarbij aangewezen categorieën van ondernemingen of categorieën van ar-
beid worden toegestaan dat, met inachtneming van daarbij gegeven voor-
schriften, van het eerste lid wordt afgeweken. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het dis-
trictshoofd ontheffing van het eerste lid kan verlenen. 

Artikel 9k. 1. Een jeugdig persoon moet in een periode van zeven achter-
eenvolgende dagen een ononderbroken rusttijd hebben van ten minste 60 
uren of twee ononderbroken rusttijden van elk ten minste 36 uren, met dien 
verstande dat die rusttijd van tenminste 60 uren of één van die rusttijden van 
tenminste 36 uren een volle zaterdag of zondag omvat. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur kan ten aanzien van bepaalde cate-
gorieën van ondernemingen of van categorieën van arbeid vrijstelling wor-
den verleend van het eerste lid, met dien verstande dat in de periode van ze-
ven dagen ten minste één ononderbroken rusttijd van ten minste 36 uren 
moet worden genoten. Aan de vrijstelling kunnen voorschriften inzake rust-
tijd ter vergoeding van de afwijking van het eerste lid worden verbonden. 

Artikel 91. 1, Een jeugdig persoon mag niet langer dan 4'/2 uur ononder-
broken arbeid verrichten. Indien de arbeidstijd van een jeugdig persoon op 
een dag langer dan 41/2 uur is moet de arbeidstijd na ten hoogste 4'/2 uur 
worden afgewisseld door een ononderbroken rusttijd van ten minste een 
half uur. 

2. Het districtshoofd kan ontheffing verlenen van het eerste lid. 

3. Het districtshoofd kan ingeval de arbeidstijd van een jeugdig persoon op 
een dag langer is dan 4Va uur een eis stellen omtrent: 
a. het verlenen van een rusttijd van langer dan een half uur, maar ten hoog-
ste een uur, in plaats van de rusttijd van een half uur; 
b. de tijdstippen waartussen de rusttijd, bedoeld in het eerste lid, moet wor-
den gegeven. 

4. Het districtshoofd kan ingeval de arbeidstijd van een jeugdig persoon op 
een dag 4'/2 uur of korter is een eis stellen omtrent het verlenen van een rust-
tijd. 
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Artikel 9m. Voor de toepassing van deze paragraaf word t een onderbreking 
van de arbeidst i jd van minder dan 15 minuten geacht een t i jd te zijn gedu-
rende welke arbeid word t verricht. 

Artikel 9n. 1. Een jeugdig persoon mag geen arbeid verr ichten in meer dan 
één onderneming . 

2. In bi jzondere geval len kan het distr ictshoofd van het eerste l id onthef f ing 
verlenen. 

3. Indien een jeugd ig persoon arbeid verr icht in meer dan één onderneming 
wordt degene, die in het bezit is van een arbeidskaart als bedoeld in artikel 
67, eerste l id, of een onthef f ing als bedoeld in het tweede lid van dit ar t ike l , 
geacht niet in str i jd met het eerste lid van dit artikel te handelen. 

§ 4. Bijzondere voorschriften inzake gezondheid en veiligheid 

Artikel 9o. 1. Bij a lgemene maatregel van bestuur word t indien dit in het 
belang van de bescherming tegen gevaar voor het leven, de 
gezondheid of de ontwikkel ing van de persoonl i jkheid nodig is, voorge-
schreven, dat bepaalde soorten van arbeid of arbeid onder bepaalde om-
standigheden, een en ander als bij die maatregel omschreven en zo nodig 
krachtens die maatregel door Onze Minister nader omschreven, door jeugdi -
ge personen niet mogen worden verricht of slechts mogen worden verr icht 
met inachtneming van beperkingen en voorschr i f ten bij of krachtens die 
maatregel gesteld. 

2. Bij een a lgemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste lid kan 
het verbod van arbeid of het toegelaten zijn van arbeid afhankeli jk worden 
gesteld van een oordeel , een aanwijzing of een verklar ing, krachtens die al-
gemene maatregel gegeven, of van het voldoen aan een eis, krachtens die 
maatregel gesteld. 

3. Bij a lgemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat van de re-
gels, gesteld krachtens het eerste l id, door Onze Minister vr i jstel l ing en door 
het distr ictshoofd onthef f ing kan worden ver leend. 

§ 5. Nadere bepalingen inzake ontheffingen, vrijstellingen alsmede beroep 

Artikel 9p. 1. Een ontheff ing of een vr i jstel l ing als bedoeld in de paragrafen 
1 tot en met 4 kan onder beperkingen worden ver leend. Aan zodanige ont-
heffing of vr i jstel l ing kunnen voorschrif ten worden verbonden. 

2. Een onthef f ing of een vri jstel l ing als bedoeld in het eerste lid kan te allen 
ti jde worden ingetrokken. Van een intrekking van een vri jstel l ing word t me-
dedeling gedaan in de Nederlandse Staatscourant. 

3. Tegen een beslissing van het distr ictshoofd op een verzoek o m onthef-
f ing als bedoeld in het eerste lid kunnen de rechtstreeks belanghebbenden 
binnen dert ig dagen na dagtekening van de beslissing in beroep komen bij 
Onze Minister. Zo diens beslissing een weiger ing inhoudt van het door de-
gene die het beroep heeft ingesteld, gevraagde, is zij met redenen omkleed 
en wordt bij aangetekende brief medegedeeld aan belanghebbenden. 

Artikel 9q. 1. Tegen een eis, ingevolge artikel 91, derde en vierde l id, of 9o, 
tweede l id, door het distr ictshoofd gesteld, kan het hoofd of de bestuurder of 
de ondernemingsraad van de onderneming binnen dert ig dagen na dagteke-
ning van de eis in beroep komen bij Onze Minister. Diens beslissing word t 
met redenen omkleed en wordt bij aangetekende brief medegedeeld aan 
het hoofd of de bestuurder en de ondernemingsraad. 
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2. Uit een gestelde eis vloeit geen verplichting voort, zolang daartegen be-
roep kan worden ingesteld en zolang omtrent een ingesteld beroep niet is 
beslist.'. 

D 
1. In het opschrift van hoofdstuk III wordt in plaats van de woorden 'der arbei-
ders' gelezen: 'van vrouwen'. 

2. Artikel 10 wordt gelezen: 'Artikel 10. Artikel 9o is ten aanzien van vrou-
wen van overeenkomstige toepassing.'. 

E 
De artikelen 12, 12a, 17, 45, 46, 51, 55, 56, 60, 61, 72bis, 92 en 92bis vervallen. 
F 
In artikel 13, eerste lid, vervallen '45,','55,' en '60,' en wordt vóór '14' inge-
voegd: '9i,'. 

In artikel 13, tweede lid, wordt vóór '15' ingevoegd: '9j,'. 
In artikel 14 vervalt het eerste lid, terwijl het nummer voor het tweede lid 

geschrapt wordt. 
In artikel 19, eerste lid, vervallen de woorden 'en artikel 17,' en wordt in 

plaats van '14, tweede lid,' gelezen: '14,'. 
In artikel 19, tweede lid, vervalt aan het slot van de aanhef het leesteken en 

wordt 'a.' vóór het eerste onderdeel geschrapt. In dat onderdeel wordt in 
plaats van 'vrouwen en jeugdige personen' gelezen: 'en vrouwen' en wordt 
aan het einde daarvan de puntkomma vervangen door een punt. Het or der-
deel b. vervalt. 

In artikel 20, eerste lid, eerste volzin, wordt in plaats van '14, tweede lid,' 
gelezen: '14,'. 

In artikel 21ter, tweede lid, vervallen onder b en d de woorden 'jongen be-
neden 17 jaar of een meisje of' en worden onder c in plaats van de woorden 
'mannelijke arbeiders van 17 jaar en ouder' gelezen: 'mannen'. 

In artikel 22 vervalt het eerste lid en worden de leden 2 tot en met 9 ver-
nummerd tot 1 tot en met 8. In het lid, vernummerd tot 3, wordt in plaats van 
'het tweede of het derde lid,' gelezen: 'het eerste of het tweede lid,'. In het 
lid, vernummerd tot 4, wordt in plaats van 'het zevende lid' en 'het derde lid' 
gelezen: 'het zesde lid' onderscheidenlijk 'het tweede lid'. In de eerste volzin 
van het lid, vernummerd tot 6, wordt in plaats van 'het vijfde lid,' gelezen: 
'het vierde lid,'. In de eerste volzin van het lid, vernummerd tot 7, wordt in 
plaats van 'het vijfde lid' gelezen: 'het vierde lid'. In het lid, vernummerd tot 
8, wordt in plaats van 'het vijfde lid' gelezen: 'het vierde lid'. 

In artikel 25, eerste lid, vervalt aan het slot van de aanhef het leesteken, 
vervalt onder a, erwijl 'b'. ' vóór het tweede onderdeel wordt geschrapt. 

In artikel 28, tweede lid, vervallen de woorden 'een jeugdig persoon bene-
den 16 jaar niet langer arbeid mag verrichten dan tien uren per dag en ge-
middeld achtenveertig uren per week of zoveel langer als krachtens artikel 
26 of artikel 27 is toegestaan, een jeugdig persoon van 16 jaar of ouder of'. 

In artikel 28, zevende lid, wordt in de aanhef in plaats van '22, derde lid,' 
gelezen: '22, tweede lid,', vervallen onder a de woorden 'een jeugdig per-
soon of', onder b de woorden 'een jeugdig persoon beneden 16 jaar niet lan-
ger arbeid mag verrichten dan achtenveertig uren per week, een jeugdig 
persoon van 16 jaar of ouder of' en wordt onder c in plaats van 'een arbeider 
van 16 jaar of ouder' gelezen: 'een man of een vrouw'. 

In artikel 29, eerste lid, eerste volzin, wordt in plaats van '22, vijfde lid,' ge-
lezen: '22, vierde lid,'. 

In artikel 30, eerste lid, wordt in plaats van '22, vijfde lid,' gelezen: '22, vier-
delid'. 

In artikel 30, tweede lid, vervallen in de aanhef de woorden 'onder b,' en 
het leesteken na het woord 'dat', wordt vóór het eerste onderdeel 'a.' ge-
schrapt en wordt aan het einde van dat onderdeel de puntkomma vervangen 
door een punt. De onderdelen b en c vervallen. 
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In artikel 49 vervalt het eerste l id, terwi j l het nummer vóór het tweede l id, 
wordt geschrapt. 

In artikel 52, derde l id, wordt onder a in plaats van '49, tweede l id ' , gele-
zen: '49' en onder b en c in plaats van 'arbeiders van 16 jaar of ouder ' gele-
zen: 'mannen en v rouwen ' . 

In artikel 52, twaal fde l id, eerste volzin, word t in plaats van 'arbeiders van 
16 jaar en ouder ' gelezen: 'mannen en v rouwen ' . 

In artikel 62, tweede l id, vervalt het onderdeel c, terwi j l het onderdeel d ver-
letterd word t tot c. 

In artikel 62, derde l id, word t in plaats van 'onder d ' , gelezen: 'onder c,'; 
In artikel 88 vervalt het tweede l id, terwi j l het nummer vóór het eerste lid 

wordt geschrapt. 

G 
Artikel 67 word t als volgt gewijz igd. 
1. In het zevende lid vervalt het zinsdeel: ' , als bedoeld in artikel 9, eerste 
l id, ' . 

2. Het elfde lid wordt vervangen door drie leden, luidende: ' 11 . Het eerste 
l id, eerste volzin, geldt niet ten aanzien van een kind, voor zover het arbeid 
mag verr ichten ingevolge artikel 9, tweede en derde l id, of artikel 9a. 

12. Het eerste l id, eerste volzin, is niet van toepassing op het hoofd of de be-
stuurder van een onderneming aan wie een onthef f ing ingevolge artikel 9n, 
tweede l id, is ver leend. 

13. Het eerste l id, tweede volzin, v indt ten aanzien van een ontheff ing als 
bedoeld in artikel 9a, eerste of vierde l id, of 9n, tweede l id, overeenkomst ige 
toepassing. ' . 

H 
Artikel 74 word t als volgt gewijzigd. 
1. In het vi j fde lid vervalt het zinsdeel: ', als bedoeld in artikel 9, eerste l id, ' . 

2. In het vierde l id, onder b, wordt in plaats van 'of eene voorwaarde' gele-
zen: ', een voorwaarde of een eis'. 

I 
In artikel 75 word t in plaats van '11 , tweede l id; 12, eerste l id ; 'ge lezen: '9b, 
vierde l i d ; 9d, eersteen tweede l id ; 11, tweede l i d ; ' , terwi j l '72bis ; 'verval t . 
Aan artikel 75 word t een volzin toegevoegd, luidende: 'De vor ige volzin is 
van overeenkomst ige toepassing op het verbod gesteld bij artikel 9n. ' . 

J 
In artikel 79bis vervalt het zinsdeel: ' , als bedoeld in artikel 9, eerste l id, ' . 

K 
Artikel 82bis word t als volgt gewijz igd. 
1. In het eerste lid wordt in plaats van 'krachtens artikel 10' gelezen: 'krach-
tens de artikelen 9o en 10'. 

2. In het vi j fde lid wordt in plaats van 'krachtens een algemene maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 10, gestelde voorwaarde' gelezen: 'krach-
tens een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 9o en 
10, gesteld voorschr i f t ' . 

L 
Artikel 83 word t als volgt gewijzigd. 
1. In het eerste lid wordt in plaats van ' 1 1 , tweede l id ; 12, vi j fde l id; 12a, eerste 
l id ; ' gelezen: '9b, vierde l id; 9d, eerste en tweede l id; 9n; 11, tweede l id ; ' , 
terwi j l '72bis; ' vervalt. 
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2. In het achtste lid word t vóór 'of 10 bepaalde' ingevoegd: '9o, ' . 

M 
Artikel 97 word t als volgt gewi jz igd. 
1. In het eerste lid word t in plaats van '22, vi j fde l id , 'ge lezen: '22, vierde 
l id, ' . 

2. In het vierde lid word t in plaats van '22, achtste l id, ' en '22, negende l id, ' 
gelezen: '22, zevende l id ' , onderscheidenli jk '22, achtste l id, ' , word t na '52, 
t iende l id , ' ingevoegd: 
'of een vr i jstel l ing als bedoeld in artikel 9a, vi j fde l id, ' en word t in plaats van 
'de vergunning of de macht ig ing ' gelezen: 'de vergunn ing, de vr i jstel l ing of 
de macht ig ing ' . 

N 
In artikel 98bis, eerste l id, vervallen '14, eerste l id, 17,' en 'alsmede de k.rach-
tens artikel 92bis gestelde regelen', terwi j l voorts in plaats van '22, tweede 
en derde l id, ' en '49, tweede l id, ' word t gelezen: '22 , eerste en tweede l id , ' 
onderscheidenli jk '49,'. 

O 
In artikel 98quater, eerste l id, word t vóór '10' ingevoegd: '9o', en word t in 
plaats van '14, tweede l id, ' gelezen: '14,'. 

P 
Artikel 83, vi j fde l id, vervalt. 

Artikel II 

Het Koninkli jk besluit van 21 november 1972, Stb. 652, tot vaststel l ing van 
een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 10 en artikel 
98quater van de Arbeidswet 1919, zoals deze artikelen luidden vóór het in 
werking treden van deze wet, (Arbeidsbesluit jeugdigen) word t geacht te zijn 
vastgesteld krachtens artikel 9o van de Arbeidswet 1919. 

Artikel III 

In artikel 4, derde l id, van de Stuwadoorswet Stb. 1914,486) word t in plaats 
van 'de artikelen 9 ,10 ,11 ,12 , 12a en 67 der Arbeidswet 1919' gelezen: 'de ar-
t ike len9, 9b,9c, 9d ,9o , 10, 11 en 67 der Arbeidswet 1919'. 

Artikel IV 

Deze wet treedt in werk ing op een door Ons te bepalen t i jdst ip. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat al-
le Ministeriële Departementen, Autor i te i ten, Colleges en Ambtenaren, w ie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige ui tvoer ing de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Sociale Zaken, 
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