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Algemeen 

Bijgaand wetsontwerp bevat voornamelijk voorstellen van 
wettelijke maatregelen, waarvan de indiening in de Nota in-
zake onderwijs- en arbeidsmaatregelen voor werkende jongeren, 
witte stukken zitting 1970-1971, 10 904, in uitzicht werd 
gesteld. 

In genoemde nota, blz. 5, rechterkolom, werd opgemerkt, dat 
onder de onderwijsvoorzieningen voor 15- tot 18-jarigen het 
participatie-onderwijs, dat de Commissie Lievegoed heeft 
voorgesteld, een belangrijke plaats inneemt. Echter werd daar-
bij gesteld, dat het niet mogelijk is in bijzonderheden de 
onderwijskundige vormgeving van dit onderwijs vast te leg-
gen; slechts een uiteenzetting van de opzet van dit onderwijs 
in grote lijnen kon worden gegeven. 

Bij de nu voorgestelde wijziging van de Leerplichtwet 1969 
moest daarom worden volstaan met een regeling van de 
partiële leerplicht voor jongeren tot 18 jaar, zó flexibel, dat 
een soepele overgang wordt bereikt naar een plicht tot het 
volgen van volledig dagonderwijs, waaronder het participatie-
onderwijs. Uitdrukkelijk zij daarbij opgemerkt, dat de regeling 
van de partiële leerplicht, zoals deze thans wordt voorgesteld, 
van tijdelijke aard is. Zodra de onderwijskundige vorm van het 
participatie-onderwijs bekend zal zijn, zal een geheel nieuwe 
leerplichtwet tot stand moeten worden gebracht. 

Voor het overige moge worden opgemerkt, dat de voorge-
stelde wijzigingen van de Leerplichtwet 1969 nauw aansluiten 
bij hetgeen daaromtrent in meergenoemde nota inzake onder-
wijs- en arbeidsmaatregelen voor werkende jongeren werd 
opgemerkt. De regeling van de partiële leerplicht is in een af-
zonderlijke nieuwe paragraaf 2a van de Leerplichtwet 1969 
ondergebracht. Slechts op één punt zou sprake kunnen zijn 
van een divergentie tussen nota en wetsontwerp, namelijk ten 
aanzien van de vraag, of een eventuele strafsanctie zou moeten 
worden verbonden aan de verplichting tot regelmatig school-
bezoek van de jeugdige. Na ampele overweging heeft de eerste 
ondergetekende er de voorkeur aan gegeven zodanige straf-
sanctie niet in het wetsontwerp op te nemen. Als middel om 
het „spijbelen" van school tegen te gaan acht hij een door de 
kantonrechter uit te spreken straf uit pedagogisch oogpunt on-
geschikt. Dat wil echter geenszins zeggen, dat de verplichting 
tot regelmatig schoolbezoek als vervat in artikel 4c van het 
wetsontwerp geheel sanctieloos is. Artikel 21 en artikel 22, 
derde lid, zijn van toepassing op de partieel leerplichtige en uit 
kracht van laatstgenoemde bepaling stelt de ambtenaar belast 
met het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969 
een onderzoek in. Door overreding van de minderjarige zal 
hij moeten trachten hem te doen inzien, dat regelmatig school-
bezoek uiteindelijk alleen maar in diens eigen belang is. 

Als gevolg van de invoering van de partiële leerplicht zijn 
de paragrafen 3 en 4, regelende de vrijstellingen en het toe-
zicht op de naleving der wet, herzien. Aangezien de wijziging 
van deze bepalingen, met uitzondering van artikel 7, uitsluitend 
van wetstechnische aard is, acht de eerste ondergetekende 
voorshands een toelichting op deze wijzigingsbepalingen niet 
nodig. 

De eerste ondergetekende vestigt er de aandacht op, dat 
in artikel 3 van de Leerplichtwet 1969 de negenjarige leer-
plicht reeds wettelijk is vastgelegd. De datum van invoering 
daarvan was echter, krachtens artikel 32 voorbehouden aan 
de Kroon. De voorgestelde wijziging van artikel 32 heeft, 
wanneer dit wetsontwerp tot wet zal zijn verheven en in wer-
king getreden, tengevolge dat de negenjarige leerplicht geldt in 
plaats van de achtjarige. 

De voorstellen met betrekking tot de Leerplichtwet 1969 
hebben consequenties ten aanzien van de Arbeidswet 1919. 
Artikel IV van het ontwerp beoogt aanpassing van de Ar-
beidswet 1919 aan hetgeen in Artikel I wordt voorgesteld in 
de onderwijssfeer. Door wijziging van de Arbeidswet 1919 
met ingang van 1 augustus 1971 wordt tevens voorkomen, 
dat per die datum een vacuüm ontstaat. Immers, indien wets-
wijziging achterwege zou blijven, zouden ingevolge het bij 
amendement toegevoegde artikel III van de wet van 10 juli 
1970, Stb. 353, tot wijziging van de Arbeidswet 1919 de 
artikelen 9 en 9a van die wet met ingang van 1 augustus 
1971 zonder meer komen te vervallen. 

Laatstgenoemde wetswijziging was een noodmaatregel welke, 
aldus de memorie van toelichting bij het wetsontwerp, ten 
spoedigste diende te worden vervangen door een verder strek-
kende maatregel in verbinding met maatregelen op onderwijs-
gebied. 

Het onder B voorgestelde artikel 9 van de Arbeidswet 1919, 
inhoudende het verbod van kinderarbeid, en in verband daar-
mede artikel 1, vijfde lid, betrekking hebbende op de wer-
kingssfeer van de Arbeidswet 1919, sluiten aan bij de for-
mulering van de leerplicht ingevolge de Leerplichtwet 1969 
voor zover die leerplicht betrekking heeft op het volledig 
dagonderwijs (artikel 3, eerste lid, van de Leerplichtwet 1969) 
en bij die van de vervangende leerplicht (het voorgestelde 
artikel 3, derde lid, van de Leerplichtwet 1969). 

Artikel 9 is sterk vereenvoudigd. Vervallen zijn de uit-
zondering op het arbeidsverbod ten aanzien van 14-jarige, 
niet-leerplichtige jongens, vervat in het huidige derde lid van 
artikel 9, en de uitzondering ten aanzien van 15-jarige niet-
leerplichtige jeugdige personen, neergelegd in het vigerende 
vierde lid van genoemd artikel. Tevens is het thans in ver-
band met de voorgenomen onderwijsmaatregelen mogelijk, 
overeenkomstig de tijdens de behandeling in de Staten-Gene-
raal van de wet van 10 juli 1970 tot uitdrukking gekomen 
wens, de uitzondering op het verbod van kinderarbeid met 
betrekking tot meisjes die in de particuliere huishouding wer-
ken (het huidige tweede lid, onder a, van artikel 9), te doen 
vervallen. 

Uiteraard dient de mogelijkheid te blijven, dat die minder-
jarigen, voor wie op grond van het nieuwe artikel 3, derde 
lid, van de Leerplichtwet 1969 een vervangende partiële leer-
plicht zal gelden, arbeid in de zin van de Arbeidswet 1919 ver-
richten. Die mogelijkheid opent het nieuwe artikel 9a, eerste 
lid, onder a, dier wet. 

De partiële leerplicht als vervat in artikel 4a van de Leer-
plichtwet 1969 vindt op het terrein van de arbeid zijn com-
plement in het opnieuw, stringenter, geredigeerde artikel 12 
van de Arbeidswet. 
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De invoering van de partiële leerplicht roept de vraag op 
van de inkomensvorming tijdens de cursusdagen. Uit het 
eindverslag van de Gespreksgroep Jongerenstatuut (blz. 14-16) 
moge dienaangaande het volgende worden aangehaald: „Het 
leerling-zijn brengt met zich mee dat er geen sprake meer zal 
kunnen zijn van loon. Dit zal moeten plaats maken voor een 
praktijk-toelage De vergoeding die de leer-
ling zal ontvangen zal uitsluitend diens praktische werk in de 
onderneming betreffen 

In de overgangsfase naar het volledig participatie-onder-
wijs zal een systeem moeten worden gevonden, waarbij de 
huidige situatie met jeugdlonen en doorbetaling van onderwijs-
dagen wordt gewijzigd in een situatie, waarbij een praktijk-
toelage wordt gegeven voor die dagen dat onderwijs wordt ont-
vangen in de bedrijven. In dit kader is doorbetaling van loon 
tijdens onderwijsdagen onjuist. 

Het eindverslag van de Gespreksgroep Jongerenstatuut (blz. 
14) vraagt voorts de aandacht voor de gevolgen voor het ge-
zinsinkomen: „De in te voeren onderwijsmaatregelen zullen 
geen onaanvaardbare repercussies mogen hebben voor het 
gezinsinkomen. Faciliteiten door middel van wijzigingen in de 
kinderbijslag" en kinderaftrekregelingen zullen naar zij ver-
wacht hieraan tegemoet kunnen komen.". 

Bij schrijven van 21 december 1970 heeft de tweede onder-
getekende aan de Sociaal-Economische Raad advies gevraagd 
inzake het aspect van de betaling van het loon over de tijd dat 
de werkende jongere, ingevolge artikel 3 van de Leerplichtwet 
1969 juncto artikel 9a van het ontwerp Arbeidswet 1919, een 
cursus aan een onderwijsinstituut volgt. In antwoord hierop 
heeft de Commissie Arbeidswetgeving van de S.E.R. namens de 
Raad op 10 februari 1971 een advies - hierbij gevoegd - uit-
gebracht, waarin in beginsel met het ontwerp tot wijziging van 
de Leerplichtwet en de Arbeidswet wordt ingestemd en waarin 
omtrent het probleem van de loonderving het volgende wordt 
gesteld: „Zonder daarmede thans een uitspraak te doen over de 
in het algemeen te treffen compenserende voorzieningen gcdu-
rende de tijd dat de onderhavige jongeren onderwijs zullen 
volgen, is de Commissie van mening, dat zodanige maatregelen 
genomen dienen te worden, dat bij het volgen van één dag 
onderwijs het gezinsinkomen niet achteruit zal gaan. Daartoe 
acht een deel van de commissie het aan te bevelen, dat in het 
wetsontwerp een overgangsbepaling wordt opgenomen, op grond 
waarvan loonderving over de schooldag wordt vergoed." 

Uit hetgeen boven uit het eindsverslag van de Gespreksgroep 
Jongeren werd geciteerd, blijkt dat de jongeren het principe 
aanvaarden dat bij de vervanging van het huidige stelsel (ont-
heffing van het arbeidsverbod onder voorwaarde van één cur-
susdag met doorbetaling van loon) door het nieuwe stelsel (een 
zich uitbreidende partiële leerplicht) moet worden afgezien van 
loon over de cursusdagen en dat in de toekomst slechts sprake 
dient te zijn van een praktijktoelage. De ondergetekenden onder-
schrijven dit beginsel. Zij zijn van mening dat er wat betreft de 
cursusdagen geen verschil dient te zijn tussen degenen die par-
tieel onderwijs en degenen die volledig dagonderwijs volgen. 

De ondergetekenden achten het voorts niet onaanvaardbaar 
dat het gezinsinkomen door de invoering van de partiële leer-
plicht het bedrag van het jeugdloon van een 15- a 16-jarige over 
één dag per week minder zal zijn dan zonder die invoering ver-
wacht kan worden - werkelijke inkomensachteruitgang doet 
zich voor de betrokken gezinnen', afgezien van de aanstonds te 
bespreken „lopende gevallen" — niet voor. Daarbij zij erop 
gewezen dat de ouders voor een kind beneden 16 jaar, ook 
indien dit werkt, kinderbijslag en kinderaftrek genieten. De 
ondergetekenden hebben in het licht van het voorgaande de ver-
plichting tot doorbetaling van het loon niet overgenomen uit de 
voor één jaar ingevoerde regeling. Wel menen zij dat er aan-
leiding is een voorziening te treffen voor de evenbedoelde 
„lopende gevallen". 

De zojuist gebezigde uitdrukking „lopende gevallen" betreft 
de jeugdigen die thans reeds werkzaam zijn met toepassing van 
een der uitzonderingen op het arbeidsverbod. vervat in het 
tweede lid, onder a, het derde en het vierde lid van artikel 9 
alsmede het eerste lid, onder a, van artikel 9a van de Arbeids-

wet, zoals deze artikelen luiden sedert 1 augustus 1970. Deze 
jeugdigen ontvangen thans - aangenomen dat zij voor een volle 
werkweek in dienst zijn - loon over 5 dagen. Voor diegenen 
onder hen die op 1 augustus a.s. tussen 15 en 16 jaren oud zijn, 
zal dan de partiële leerplicht gelden. Zonder nadere regeling 
zouden deze jongeren dan één dag minder loon gaan ontvangen. 
De ondergetekenden achten het billijk dat zulks wordt voor-
komen. Zij hebben hiertoe in het wetsontwerp een overgangs-
regeling opgenomen die aanspraak geeft op vergoeding van het 
gederfde loon over de cursusdag. Deze overgangsregeling is 
neergelegd in artikel VI, dat slechts betekenis heeft gedurende 
de tijd dat de jeugdigen die thans reeds in het arbeidsproces zijn 
opgenomen, onder de partiële leerplicht vallen. 

Overigens zal de tweede ondergetekende een dezer dagen een 
verzoek om advies tot de S.E.R. richten omtrent het beleid op 
lange termijn dat ter zake van de omvorming van loon in prak-
tijktoelage en van het gezinsinkomen moet worden gevoerd. 

Artikelen 

Artikel I. Wijziging van de Leerplichtwet 1969 
A. De definitie van „onderwijsinstituut", welke onder meer 

nodig is voor een juiste afpaling van de partiële leerplicht, is zo 
ruim, dat daaronder de tot ontwikkeling te brengen samenwer-
kingsverbanden van het huidige vormingswerk voor jeugdigen 
en het beroepsbegeleidend onderwijs vallen. 

B. Voor de voorgestelde wijziging van artikel 3 moge worden 
verwezen naar de Nota inzake onderwijs- en arbeidsmaatregelen 
voor werkende jongeren, blz. 10, linkerkolom, 3e volle alinea. 

C. Partiële leerplicht. Voor de toelichting op de artikelen Aa 
en volgende moge de eerste ondergetekende in de eerste plaats 
venvijzen naar de Nota inzake onderwijs- en arbeidsmaat-
regelen, in het bijzonder naar Hoofdstuk D, onder 2 daarvan. 
Voorts meent de eerste ondergetekende, dat de soepelheid, die 
noodzakelijk is om de partiële leerplicht uiteindelijk te doen 
uitmonden in een plicht tot het volgen van participatie-onder-
wijs, kan worden verkregen door een delegatie aan de Kroon 
van een geleidelijke invoering van de drie-jarige partiële leer-
plicht. 

Met artikel 4c, vierde lid, wordt tegemoetgekomen aan de 
bezwaren, die rijzen uit een partiële leerplicht van één of meer-
dere dagen per week voor de vakopleidingen van schepelingen 
voor de Koninklijke Marine, de zeevisserij en de zeevaart. 

G. Wijziging van artikel 7 werd verzocht door de Konink-
lijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Genees-
kunst, die er - naar de mening van de eerste ondergetekende -
terecht op wees, dat enerzijds door het huidige artikel 7 de ver-
trouwensband tussen de ouders van het kind, waarvoor een 
beroep op vrijstelling van de leerplicht wordt gedaan, en de 
behandelende arts kan worden geschaad, en dat anderzijds de 
vigerende tekst de artsen in conflict brengt met hun beroeps-
geheim. De voorgestelde nieuwe tekst verschilt voor wat betreft 
de medische aspecten niet van het ontworpen derde lid, onder a, 
van artikel 3. De toevoeging in de artikelen 3, derde lid, en 7 
van de woorden: „of daarmede door Onze minister gelijkge-
stelde" duidt op het voornemen van de eerste ondergetekende, 
de bezitters van de middelbare akte pedagogiek B voor de toe-
passing van genoemde bepalingen gelijk te stellen met de aca-
demisch gevormde pedagoog. 

Het verdient aanbeveling dat de gemeenten voor de afgifte 
van deze verklaringen artsen, psychologen en pedagogen aan-
wijzen met een specifieke deskundigheid, zoals met name zij 
bezitten, die verbonden zijn aan een schoolartsendienst, school-
adviesdienst of medisch-opvoedkundig bureau. 

L. Wijziging van artikel 18 in voorgestelde zin is noodzake-
lijk om te bewerkstelligen, dat de hoofden der scholen aan 
burgemeester en wethouders niet alleen kennisgeven van de in-
en afschrijving van leerlingen, die ingevolge § 2 leerplichtig zijn. 
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maar ook een zodanige kennisgeving doen indien een leerling, 
die afgeschreven wordt van de school, geen volledig dagonder-
wijs meer volgt en deswege partieel leerplichtig wordt ingevolge 
artikel Aa en volgende. 

Het formulier van de kennisgeving, dat de eerste onderge-
tekende ingevolge artikel 29, tweede lid, der wet heeft vast-
gesteld, zal zodanig moeten worden gewijzigd, dat het niet 
alleen betrekking zal hebben op de in- en afschrijving van leer-
plichtige en partieel leerplichtige leerlingen, maar ook op de 
overgangssituatie van leerplichtvrije naar partieel leerplichtige 
leerlingen. 

P. De eerste ondergetekende heeft bij het algemene gedeelte 
van deze toelichting reeds gewezen op de betekenis van het 
derde lid van artikel 22. Een maatschappelijke benadering van 
de oorzaken van het schoolverzuim acht hij van groot belang; 
hij verliest geenszins uit het oog, dat een dergelijke aanpak 
speciale eisen stelt aan de betrokken ambtenaren. 

U. Voor de toelichting moge in de eerste plaats worden 
verwezen naar blz. 8, rechter kolom, van de meergenoemde 
Nota inzake onderwijs- en arbeidsmaatregelen voor werkende 
jongeren. 

In het algemeen gedeelte van deze toelichting werd voorts 
gesteld, dat moest worden volstaan met een soepele overgang 
naar een partiële leerplicht tot 18 jaar. Te zamen met de 
bevoegdheid van de Kroon, neergelegd in artikel 4c, het aantal 
dagen onderwijs per week voor een bepaalde leeftijd vast te 
stellen, maakt artikel 32 de beoogde soepele overgang mogelijk. 

Tevens heeft de voorgestelde wijziging ten gevolge dat de 
negenjarige leerplicht, die reeds is vastgelegd in artikel 3, van 
kracht wordt. 

V. Artikel 32a beoogt de minderjarigen, die in het school-
jaar 1970-1971 het achtste jaar van hun leerplicht vervulden, 
onder de negenjarige leerplicht te doen vallen. 

Artikel 326 is als overgangsregeling noodzakelijk voor die 
minderjarigen, die aan het einde van het schooljaar 1969-1970 
leerplichtig geworden zijn. Voor deze categorie minderjarigen 
ontbreekt immers de aansluiting aan de leerplicht, bedoeld in 
§ 2, indien zij met ingang van 1 augustus 1971 partieel leer-
plichtig worden. 

X. Nu de Leerplichtwet 1969 ook van toepassing is op 
personen tot 18 jaar, acht de eerste ondergetekende het be-
zwaarlijk te blijven spreken van: „het kind" of „de kinderen"; 
integraal is daarom „kind" vervangen door minderjarige. 

Artikelen II en III. Experimentenwet onderwijs en Wet 
op het leerlingwezen 

De voorgestelde wijzigingen in de artikelen II en III zijn 
een gevolg van respectievelijk de invoering van de negenjarige 
leerplicht en de partiële leerplicht. 

Artikel IV. Wijziging van de Arbeidswet 1919 
A. Artikel 1, vijfde lid. Het vijfde lid van artikel 1 dient 

in de eerste plaats een wijziging te ondergaan om een juiste 
afstemming te verkrijgen op het tijdstip waarop de leerplicht 
ingevolge artikel 3 van de Leerplichtwet 1969 eindigt. 

In de tweede plaats is een redactionele wijziging wenselijk 
in verband met het volgende punt. Door de op 1 augustus 
1970 inwerking getreden wet van 10 juli 1970, Stb. 353, werd 
artikel 1, vijfde lid, in dier voege gewijzigd, dat het thans 
luidt: „5. Onder „arbeid" verstaat deze wet mede alle werk-
zaamheden door een jeugdig persoon beneden 16 jaar of nog 
leerplichtig buiten een onderneming verricht, welke door 
anderen in de regel beroepsmatig worden verricht". De be-
doeling van het geciteerde artikellid was nu, dat werkzaam-
heden, door een jeugdig persoon beneden 16 jaar of nog 
leerplichtig buiten een onderneming verricht, niet slechts als 
„arbeid" worden aangemerkt indien het beroepsmatig verrich-

ten van die werkzaamheden de meest voorkomende vorm zou 
zijn, doch reeds indien het voorkomt, dat zij door anderen 
beroepsmatig worden verricht. De uitdrukking „in de regel" 
kan echter de indruk wekken, dat het begrip is beperkt tot de 
gevallen waarin het beroepsmatig verrichten van de werk-
zaamheden de meest voorkomende zou zijn. De voorgestelde 
verduidelijking van de begripsomschrijving is met name van 
belang voor de werkzaamheden in de huishouding verricht, 
die in zeer veel gevallen door de huisvrouwen zelf worden 
verricht, zonder beroepsmatige hulp van buiten. In de voor-
gestelde formulering, die met een andere constructie dezelfde 
uitkomst beoogt, is het buiten twijfel dat huishoudelijke 
werkzaamheden onder de definitie vallen. 

De nieuwe omschrijving houdt in, dat alle werkzaamheden 
van het kind waardoor het in de commerciële sfeer geraakt, 
door het arbeidsverbod getroffen wordt. Het eerste gedeelte 
van de omschrijving omvat alle werkzaamheden buiten een 
onderneming verricht; het laatste zinsdeel zondert daarvan 
slechts uit die werkzaamheden, die geen verband houden met 
de naleving van een overeenkomst. Onder overeenkomst wordt 
hier niet alleen verstaan een overeenkomst die het kind zelf -
daartoe gemachtigd - heeft aangegaan, maar ook een overeen-
komst waardoor een ander gebonden is en bij de uitvoering 
waarvan het kind betrokken wordt. Zo valt onder het arbeids-
verbod het geval waarin een kind zijn ouder behulpzaam is bij 
de uitvoering van betaald werk dat de ouder heeft aangenomen, 
en het geval waarin een ouder een kind doet optreden in een 
reclamefilm. Buiten het arbeidsverbod vallen echter huishoude-
lijke werkzaamheden in het eigen gezin of het meedoen aan 
bezigheden van een ouder die werkzaamheden als „doe-het-
zelver" verricht. De gekozen formule gaat anderzijds zover, dat 
het optreden van kinderen voor de televisie in samenwerking 
met een betaalde kracht, b.v. een artiest, onder het arbeids-
verbod valt, ook al laat men dit het kind voor zijn genoegen 
doen. In dit soort van grensgevallen kan, indien er geen gevaar 
is voor misbruik, een oplossing worden gevonden door het 
verlenen van een vergunning op grond van artikel 9a, vierde lid. 
Er is echter een zo ruime omschrijving gekozen om elke vorm 
van kinderexploitatie de pas af te kunnen snijden. 

B. Artikel 9. Opgemerkt worde, dat ingevolge het eerste lid 
het arbeidsverbod van toepassing is op: 

1°. nog-niet-leerplichtige kinderen; 
2°. kinderen ten aanzien van wie een verplichting tot het 

volgen van volledig dagonderwijs geldt (artikel 3, eerste lid, 
Leerplichtwet); 

3°. kinderen ten aanzien van wie een vervangende leerplicht 
geldt, met name een partiële leerplicht (artikel 3, derde lid, 
Leerplichtwet); 

4°. kinderen ten aanzien van wie een vrijstelling van de 
onder 2° en 3° bedoelde leerplicht geldt, en 

5°. kinderen ten aanzien van wie de leerplicht is geëindigd 
en die nog jonger zijn dan 15 jaar (in feite zijn zij dan min-
stens 14 jaar + 8 maanden). 

De onder 5° genoemde kinderen worden onder het arbeids-
verbod gebracht, mede met het oog op artikel 7, eerste lid, 
van het Europees Sociaal Handvest. In dit veiband moge er op 
worden gewezen, dat de voor hen ingevolge artikel 9a, eerste lid, 
onder c, mogelijke vergunning slechts kan worden gegeven voor 
arbeid van lichte aard. 

De uitzondering op het arbeidsverbod ten aanzien van huise-
lijke werkzaamheden van meisjes in en ten behoeve van een 
gezin, komt thans te vervallen. 

Het arbeidsverbod van artikel 9 heeft geen betrekking op 
jeugdigen voor wie de leerplicht, bedoeld in artikel 3 van de 
Leerplichtwet 1969 is geëindigd en die ingevolge artikel 4a van 
de Leerplichtwet 1969 een cursus moeten volgen voor partieel 
onderwijs of vorming. Voor hen is van belang het hieronder nog 
te bespreken artikel 12. 

Het tweede lid van artikel 9 komt overeen met het huidige 
tweede lid, onder b, van dat artikel. 
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Er moge op worden gewezen, dat dit artikel staat in hoofd-
stuk II van de Arbeidswet 1919, waarvan het hoofd luidt „Kin-
derarbeid" en waarin het bepaalde in artikel 9, eerste lid, be-
kendheid heeft verkregen als het verbod van „kinderarbeid". 
In de huidige tekst van de artikelen 9 en 9a dier wet worden 
de jeugdigen waarom het hier gaat aangeduid met de in artikel 8 
omschreven termen „jeugdige personen", alsmede „jongens" 
en „meisjes", onder toevoeging van onderscheidenlijk leeftijds-
grens en leeftijd en tevens van de verdere beperking „niet-
leerplichtig". In verband met het feit, dat door de voorgestelde 
onderwijsmaatregelen en artikel 9 van de Arbeidswet 1919 het 
tot nu toe noodzakelijke onderscheid tussen bedoelde jeug-
digen - vallende onder een 9-jarige leerplicht - kon vervallen, 
is de voorkeur gegeven aan de term „kind" boven „jeugdig 
persoon" (artikel 8, onder f, van de Arbeidswet 1919). Het 
gaat ten deze nl. om jeugdigen van een zo jonge leeftijd dat zij 
in het algemeen nog niet in het bedrijfsleven thuishoren. 

De ingevolge de voorgestelde § 2a van de Leerplichtwet 1969 
partieel leerplichtige minderjarigen echter worden in het kader 
van de Arbeidswet 1919 aangeduid met de term „arbeiders" 
(het nieuwe artikel 12). Voor zover § 2a van de Leerplichtwet 
1969 in verband met artikel 32 dier wet nog niet geldt, worden 
minderjarigen beneden 18 jaar die de 9-jarige leerplicht achter 
de rug hebben binnen de scope van de Arbeidswet 1919 aan-
geduid met „jeugdige personen" (het nieuwe artikel 12a). 
Slechts om wetstechnische redenen wordt in de wijziging van de 
Leerplichtwet 1969 één term („minderjarigen") gehanteerd 
voor alle onder de wet vallende jeugdigen, dus ook de aller-
jongsten. 

C. Artikel 9a. Het eerste lid. De mogelijkheid voor het 
districtshoofd der Arbeidsinspectie tot het verlenen van een ver-
gunning tot afwijking van het arbeidsverbod is sterk ingeperkt. 
Ingevolge het eerste lid is die mogelijkheid alleen aanwezig voor 
zover het betreft de in de toelichting op artikel 9 van de 
Arbeidswet onder 3e en 4e bedoelde kinderen. In beginsel 
zullen kinderen ten aanzien van wie ingevolge artikel 3, derde 
lid, van de Leerplichtwet 1969 een vervangende, partiële leer-
plicht geldt voor een vergunning in aanmerking komen. 

In het tweede lid is dan ook bepaald, dat een vergunning 
slechts mag worden geweigerd, indien zulks in het belang van 
het kind is te achten. Uiteraard zal bij de overweging of een 
vergunning verstrekt kan worden, rekening worden gehouden 
met de bedrijfssituatie in de onderneming waar de jongere zal 
werken. 

Het derde lid. Van de kinderen, in beginsel leerplichtig, maar 
ten aanzien van wie de ouders zijn vrijgesteld van de verplich-
ting om te zorgen, dat het kind als leerling van een school is 
ingeschreven, komt slechts de oudste leeftijdscategorie voor een 
vergunning in aanmerking en zulks alleen in uitzonderings-
gevallen, namelijk indien wordt aangetoond, dat arbeid voor het 
kind zinvol moet worden geacht. 

Het vierde en vijfde lid komen overeen met het huidige eerste 
lid, onder b, en derde lid. Uiteraard dienen de onderhavige 
bepalingen redactioneel te worden aangepast aan de nieuwe 
opzet. Voorts is in de bepaling, thans neergelegd in het vierde 
lid, vóór „arbeid van lichte aard" ingevoegd: „niet-industriële" 
en is in de bepaling, thans neergelegd in het vijfde lid, „vóór 
en na schooltijd" vervangen door de uitdrukking: buiten school-
tijd. 

Het zesde is het huidige vierde lid. 
D. Artikel 12. Zoals reeds werd opgemerkt, moet dit ar-

tikel worden gezien als het complement van artikel 4a van de 
Leerplichtwet 1969. In het eerste lid is bepaald, dat de jeugdige 
werknemer, die verplicht is krachtens artikel Ac van de Leer-
plichtwet 1969 een cursus voor partieel onderwijs of vorming te 
volgen, geen arbeid mag verrichten gedurende de cursustijd. 
Uiteraard - het zij wellicht ten overvloede opgemerkt - kan niet 
uit deze bepaling worden afgeleid dat tijdens de cursus-vakantie 
door de partieel leerplichtigen geen arbeid in de onderneming 

zou mogen worden verricht. Artikel 12 beoogt geenszins de 
vakantie van de jongeren te regelen. 

De leden 2, 3 en 4 hebben ten doel voorkoming van te zware 
belasting welke gevolg zou kunnen zijn van het full-time deel-
nemen aan het arbeidsproces en van het tevens volgen van de 
onderwijs- of vormingscursus. Beoogd wordt tegen te gaan de 
ten gevolge van het deelnemen aan een cursus verloren gegane 
produktietijd te doen inhalen op andere tijden of dagen. 

Het vijfde lid verplicht het hoofd of de bestuurder van de 
onderneming, waar de jeugdige werknemer werkzaam is, deze 
ten volle in de gelegenheid te stellen de cursus waaraan hij 
moet deelnemen inderdaad op tijd bij te wonen. 

E. Artikel 12a. Het nieuwe artikel 12a is het eenvoudiger 
en doelmatiger geformuleerde oude artikel 12. Ten opzichte 
van het nieuwe artikel 12 heeft artikel 12a het karakter van 
een interimregeling. Naargelang de artikelen Aa en Ab gelding 
verkrijgen (zie het voorgestelde artikel 32 van de Leerplicht-
wet), verliest het voorgestelde artikel 12a zijn betekenis. 

F, G en H. De wijzigingen in de artikelen 67, zevende lid, 
74, vijfde lid, en 19bis van de Arbeidswet 1919 zijn louter een 
uitvloeisel van de gewijzigde redactie van artikel 9, eerste lid, 
dier wet. 

I. Artikel 83, eerste lid. De wijziging strekt er toe de 
niet naleving van de in artikel 12a, eerste lid, omschreven ver-
plichting strafrechtelijk te sanctioneren. 

Artikel V. Wijziging Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) 

Voor het geval dat krachtens artikel 4 van de Stuwadoors-
wet werkzaamheden zouden worden aangewezen - zodanige 
aanwijzing is thans niet van kracht - dient de verwijzing naar 
de artikelen van de Arbeidswet 1919, regelend het arbeids-
verbod voor jeugdigen, te worden gecomplementeerd. Van de 
gelegenheid wordt gebruik gemaakt artikel 4, vierde lid, van 
de Stuwadoorswet aan te passen aan de invoering van de Wet 
op het leerlingwezen. 

Artikel VI (Overgangsbepaling) 
Aan het slot van het eerste lid is sprake van „uren waarop 

hij ingevolge artikel 12 geen arbeid mag verrichten". Dit zijn 
niet alleen de cursusuren, maar ook de uren waarop ingevolge 
het tweede lid van artikel 12 geen arbeid mag worden verricht. 

Uit het tweede lid blijkt in de eerste plaats dat de werkgever 
de vergoeding van het tijdens de schooldag gederfde loon ver-
schuldigd is ongeacht of hij de jeugdige voor 4 of 5 dagen 
per week in dienst heeft genomen. Voorts houdt de bepaling 
in dat, indien de werkgever een jeugdige b.v. voor 3 dagen 
per week in dienst heeft genomen, slechts aanspraak bestaat op 
3/4 van de vergoeding. Indien een andere werkgever de jeug-
dige daarnaast voor 1 dag per week in dienst heeft genomen, 
is deze 1/4 van de vergoeding verschuldigd. 

Het derde lid doelt zowel op gedwongen verzuim b.v. wegens 
ziekte - in dit geval bestaat aanspraak op ziekengeld - als op 
spijbelen. De uitdrukking „voor zover" houdt in dat, indien 
b.v. de cursus op een dag 6 uren duurt, terwijl het totale 
aantal verzuimde uren, bedoeld in het eerste lid, 8 bedraagt, 
bij moedwillig verzuim van 3 cursusuren over 4 uren loon 
wordt vergoed. 

Het vierde lid houdt rekening met de mogelijkheid dat de 
loondervingsvergoeding door een bedrijfsfonds wordt verstrekt. 

Het zesde lid brengt de meisjes die partieel leerplichtig wor-
den (artikel Ac Leerplichtwet) en krachtens overeenkomst in 
een gezinshuishouding werkzaam zijn, onder de werking van 
het artikel. Zij zijn namelijk geen arbeiders in de zin van de 
Arbeidswet (zie artikel 8, onder a, jo. artikel 1, vijfde lid), 
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terwijl de huisvrouw-werkgeefster geen hoofd van een onder-
neming is als bedoeld in de Arbeidswet. 

De staatssecretaris van onderwijs 
en wetenschappen, 

GROSHEIDE. 

De minister van landbouw en visserij, 
P. J. LARDINOIS. 

De minister van sociale zaken 
en volksgezondheid, 

B. ROOLVINK. 


