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Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en van de 
Arbeidswet 1919, zomede van enkele andere wetten 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 
Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp 
van Wet houdende wijziging van de Leerplichtwet 1969 en 
van de Arbeidswet 1919, zomede van enkele andere wetten. 

De toelichtende memorie (en bijlage), die het Wetsontwerp 
vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Lech, 4 maart 1971. 
JULIANA. 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, 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 de Leerplicht-
wet 1969 (Stb. 1968, 303) en de Arbeidswet 1919 (Stb. 1919, 
624) en in verband daarmee enkele andere wetten dienen te 
worden gewijzigd teneinde een partiële leerplicht in het leven 
te roepen voor minderjarigen, die geen volledig dagonderwijs 
meer genieten, en dat voorts de eerstgenoemde wet ook uit 
anderen hoofde moet worden gewijzigd; 

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 Leerplichtwet 1969 wordt gewijzigd als volgt: 

A 
Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt: 
1. De onderdelen c en d worden vernummerd tot d en e. 
2. Na onderdeel b wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, 

luidende: 

c. „onderwijsinstituut": 
1. een door Ons krachtens artikel 61 van de Wet op het 

voortgezet onderwijs aangewezen vormingsinstituut 
voor jeugdigen; 

2. een school voor beroepsonderwijs, voor zover daaraan 
onderwijs wordt gegeven in het kader van de Wet op 
het leerlingwezen; 

3. een andere door Onze minister voor de toepassing 
van § 2a aan te wijzen instelling, waar onderwijs of 
vorming wordt gegeven. 

3. In onderdeel d wordt voor „hij die met de leiding van 
de school is belast;' geplaatst: 1. en wordt toegevoegd: 2. hij 
die met de leiding van het onderwijsinstituut is belast; 

B 
Aan artikel 3 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 
3. De inschrijving als leerling van een school kan voor het 

laatste leerjaar, bedoeld in het eerste lid onder a of b, door de 
in artikel 2 bedoelde personen worden vervangen door een 
inschrijving als leerling van een onderwijsinstituut overeen-
komstig § 2a indien: 

a. uit een verklaring van een door burgemeester en wet-
houders van de gemeente, waar de minderjarige in het bevol-
kingsregister is opgenomen, aangewezen arts - niet zijnde de 
behandelende arts - en een door hen aangewezen academisch 
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