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Advies 
inzake ontwerp van Wet tot wijziging van de Leerplichtwet 
1969, van de Arbeidswet 1919 en van de Experimentenwet 

Onderwijs 

Bij brief d.d. 21 december 1970, no. 63.550 heeft U de 
Sociaal-Economische Raad ter advisering doen toekomen een 
ontwerp van Wet tot wijziging van de Leerplichtwet 1969, van 
de Arbeidswet 1919 en van de Experimentenwet Onderwijs 
met memorie van toelichting. 

De Raad heeft deze adviesaanvrage in handen gesteld van 
de Commissie Arbeidswetgeving. Ingevolge een haar daartoe 
verleende machtiging deelt deze Commissie, namens de Raad, 
het volgende mede. 

Het vraagstuk van onderwijs en arbeidsmaatregelen voor 
werkende jongeren heeft reeds vele malen de aandacht van de 
Raad gehad, zoals o.m. blijkt uit zijn advies d.d. 20 februari 
19701) inzake een voorwaardelijk arbeidsverbod voor 15-jari-
gen. Blijkens dit advies was de Raad, evenals in 1962, van 
mening, dat op korte termijn tot een verlenging van de leer-
plichtige leeftijd met een jaar dient te worden overgegaan. 

Tegen de achtergrond daarvan en in het perspectief van o.a. 
partieel onderwijs als noodzakelijke begeleiding voor 15-jari-
gen, kon de Raad instemmen met een tijdelijk voorwaardelijk 
arbeidsverbod voor 15-jarigen en wel voor de periode 1 
augustus 1970-1 augustus 1971. Tot de wettelijke voorwaarden 
met betrekking tot een ontheffing van dit arbeidsverbod 
rekende de Raad ook een doorbetaling van het voor betrok-
kenen geldende loon - of een eventuele loonderving - indien 
zij partieel onderwijs verplicht zouden volgen. 

Voorts achtte de Raad het wenselijk, dat gelijktijdig met 
bovenbedoeld voorwaardelijk arbeidsverbod voor 15-jarigen 
een algemeen arbeidsverbod voor alle 14-jarigen tot stand zou 
worden gebracht, waarvan door middel van individuele ver-
gunningen ontheffing zou kunnen worden verleend, indien 
zulks in het belang van het kind zou zijn. Bovendien zou de 
uitvoering van meisjes, werkzaam in de gezinshuishouding 
moeten vervallen, zoals de Raad reeds in 1962 had geadviseerd. 

Met inachtneming van het hierboven gereleveerde advies 
heeft de Commissie Arbeidswetgeving de onderhavige advies-
aanvrage in beschouwing genomen. Zij heeft zich daarbij 
evenwel beperkt tot het gedeelte dat betrekking heeft op een 
voorgestelde wijziging van de Arbeidswet 1919, conform het 
gestelde in Uw brief van 21 december 1970. Uit Uw advies-
aanvrage blijkt, dat bij de verdere gefaseerde verwerkelijking 
van het gehele project van onderwijs en arbeidsmaatregelen 
voor werkende jongeren2), het oordeel van de Raad zal 

worden gevraagd over onderdelen van de rechtspositie van de 
werkende jongeren. 

Het onderhavige wetsontwerp bevat, ook blijkens de memo-
rie van toelichting, voornamelijk voorstellen van wettelijke 
aard, welke op 1 augustus 1971 in werking zullen treden en 
waarvan de indiening in de reeds genoemde nota in uitzicht 
wordt gesteld. 

De Commissie nam er nota van, dat bij de thans voorge-
stelde wijziging van de Leerplichtwet 1969 volstaan moest 
worden met een flexibele regeling van de partiële leerplicht 
voor jongeren tot 18 jaar, ten einde soepele overgang te be-
reiken naar een plicht tot het volgen van volledig dagonder-
wijs, met inbegrip van het participatieonderwijs. Zij betreurt 
het, dat het niet in het voornemen ligt per 1 augustus 1971 
het aantal verplichte onderwijsdagen te vergroten. 

De regeling draagt nadrukkelijk een tijdelijk karakter: zo-
dra de onderwijskundige vorm van het participatieonderwijs 
bekend zal zijn, zal - aldus de memorie van toelichting - een 
geheel nieuwe leerplichtwet tot stand moeten worden gebracht. 

De voorgestelde wijzigingen van de Arbeidswet zijn com-
plementair op die van de Leerplichtwet: Artikel II van het 
ontwerp beoogt een aanpassing van de Arbeidswet aan het-
geen in Artikel I wordt voorgesteld in de onderwijssfeer. Zou 
een wijziging van de Arbeidswet per 1 augustus 1971 name-
lijk achterwege worden gelaten, dan zou per die datum een 
hiaat ontstaan (de memorie van toelichting spreekt van een 
„vacuüm") in die zin, dat de artikelen 9 en 9a van die wet 
(zie bijlage I) zonder meer zouden komen te vervallen. 

In uw adviesaanvrage wordt er verder op gewezen, dat in-
gevolge dit wetsontwerp het huidige derde en vierde lid van 
artikel 9 l) van de Arbeidswet komen te vervallen, waardoor 
ook de voorwaarden met betrekking tot de doorbetaling van 
het loon over de tijd dat de jongere onderwijs geniet, niet 
meer zullen gelden. 

Overigens is in het voorliggende wetsontwerp artikel 9 van 
de Arbeidswet sterk vereenvoudigd, waarbij ook de uitzonde-
ring op het verbod van kinderarbeid met betrekking tot meis-
jes, die in de particuliere huishouding werken, komt te ver-
vallen. De mogelijkhed blijft uiteraard open dat die minder-
jarigen, voor wie op grond van de gewijzigde Leerplichtwet 
1969 een vervangende partiële leerplicht zal gelden, arbeid in 
de zin van de Arbeidswet 1919 verrichten. 

De Commissie stemt er mede in, dat de voorgestelde wijzi-
gingen van de Leerplichtwet leiden tot een gelijktijdige her-

x) Uitgave van de S.E.R. 1970, no. 2. 2) Zie ook de Nota van Uwe Excellentie en van de Staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen d.d. 15 september 1970, inzake Onderwijs en 
Arbeidsmaatregelen voor werkende jongeren; zitting 1970-1971, no. 10904. 

x) Een 14-jarige niet-leerplichtige jongen resp. een 15-jarig niet-leer-
plichlig persoon mag onder bepaalde voorwaarden (lichte) arbeid ver-
richten. 
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ziening van de Arbeidswet. Juist in verband met de verdere 
fasering van de te treffen onderwijsvoorzieningen acht de 
Commissie het wenselijk, dat de door u in uw brief Van 21 
december 1970 in uitzicht gestelde adviesaanvrage van wijdere 
strekking, zo spoedig mogelijk aan de Raad wordt toege-
zonden. 

Uitgaande van de voorgenomen fasering, welke zal worden 
aangehouden ten aanzien van de onderwijs- en arbeidsmaat-
regelen voor werkende jongeren, kan de Commissie zich met 
de thans voorgestelde wijziging van de Arbeidswet op zichzelf 
beschouwd, en gezien als een maatregel in de eerste fase, ver-
enigen. 

De Commissie realiseert zich, dat bij het vervallen van de 
voorwaarden voor vrijstelling van het arbeidsverbod met be-
trekking tot 14-jarige jongens en 15-jarigen, uiteraard daar-
mede ook de voorwaarde inzake de loonbetaling gedurende 
de tijd dat deze categorie onderwijs geniet, zou komen te 
vervallen. 

De Commissie heeft deze problematiek op 10 februari 1971 
besproken met een delegatie van het Werkende Jongeren 
Overleg. Ook hierbij is gebleken, dat het meer complexe 
vraagstuk van compenserende maatregelen ten aanzien van 
het derven van gezinsinkomsten een nadere studie vereist. 
In het bijzonder is hierbij in het geding de geleidelijke over-
gang van de situatie van deze jongeren als „werknemer" naar 
die van „leerling, ook wat betreft de financiële consequer.iiss 
voor deze jongeren. 

Zonder daarmede thans een uitspraak te doen over de in 
het algemeen te treffen compenserende voorzieningen gedu-
rende de tijd dat de onderhavige jongeren onderwijs zullen 
volgen, is de Commissie van mening, dat zodanige miaatrege-
len 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. 

Prof. mr. M. G. Levenbach 
(voorzitter) 

Dr. P. S. Pels 

(secretaris) 
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BIJLAGE I 

Arbeidswet 1919 
Artikel 9 
1. Een jeugdige persoon beneden 16 jaar mag geen arbeid 

verrichten, noch werkzaamheden, die uitsluitend op grond van 
het bepaalde in artikel 1, eerste lid, onder c, niet als arbeid zijn 
aan te merken. 

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet 
a. ten aanzien van huiselijke werkzaamheden van lichte 

aard in en ten behoeve van een gezin, verricht door een niet-
leerplichtig meisje van 14 of 15 jaar; 

b. ten aanzien van werkzaamheden van lichte aard, verricht 
door een jeugdig persoon van 15 jaar tijdens de schoolvakantie. 

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid mag een 
14-jarige, niet-leerplichtige jongen arbeid van lichte aard ver-
richten onder voorwaarde: 

a. dat hij in het bezit is van een verklaring van een door 
het districtshoofd aangewezen geneeskundige, waaruit blijkt, 
dat aan het verrichten van arbeid voor hem geen nadelen zijn 
verbonden; 

b. dat hij niet langer arbeid verricht dan acht uren per dag 
en tweeëndertig uren per week; 

c. dat hij op ten minste één hele of twee halve werkdagen 
per week gedurende in totaal ten minste acht uren in een door 
Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen of indien het landbouwonderwijs 
betreft in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw 
en Visserij, erkende inrichting of instelling hetzij algemeen en 
op het beroep gericht onderwijs hetzij een andere opleidings- of 
vormingscursus volgt; 

d. dat hem gedurende de onder c bedoelde tijd het loon 
wordt doorbetaald of de loonderving wordt vergoed. 

4. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid mag een 
15-jarige, niet-leerplichtig jeugdig persoon arbeid verrichten 
onder voorwaarde: 

a. dat hij op ten minste één hele of twee halve werkdagen 
per week gedurende in totaal ten minste acht uren in een door 
Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen of indien het landbouwonderwijs 
betreft in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw 
en Visserij, erkende inrichting of instelling hetzij algemeen en 
op het beroep gericht onderwijs hetzij een andere opleidings-
of vormingscursus volgt; 

b. dat hij geen arbeid verricht op de onder a bedoelde werk-
dag onderscheidenlijk halve werkdagen; 

c. dat in acht wordt genomen, dat de bij of krachtens hoofd-
stuk IV te zijnen aanzien geldende arbeidsduur per week met 
ten minste acht uren wordt verminderd; 

d. dat hem gedurende de onder a bedoelde tijd het loon 
wordt doorbetaald of de loonderving wordt vergoed. 

5. Een jeugdig persoon van 16 jaar, die als 15-jarige arbeid 
heeft verricht en daarbij verplicht was algemeen en op het 
beroep gericht onderwijs of een andere opleidings- of vormings-
cursus te volgen, mag, zolang het bij het bereiken van de 
16-jarige leeftijd lopende school- of cursusjaar niet is ge-
eindigd, slechts arbeid verrichten onder voorwaarde dat hij 
zodanig onderwijs of zodanige cursus volgt. 

Artikel 9a 
1. In bijzondere gevallen kan het districtshoofd, of in be-

roep ingevolge het vierde lid Onze Minister, schriftelijk en 
voorwaardelijk vergunnen, dat 

a. een niet-leerplichtig meisje van 14 jaar in afwijking van 
het bepaalde in artikel 9, eerste lid, arbeid of werkzaamheden 
als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van lichte aard verricht; 

b. een jeugdig persoon in het belang van de kunst, de weten-
schap of het onderwijs in afwijking van het bepaalde in artikel 
9, eerste lid, arbeid van lichte aard verricht. 

2. Indien niet of slechts zeer bezwaarlijk kan worden vol-
daan aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 9, derde lid, onder 
c, vierde lid, onder a, b, of c, of vijfde lid, kan het districts-
hoofd, of in beroep ingevolge het vierde lid Onze Minister, 
schriftelijk en voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontheffing 
verlenen van deze voorwaarde. 

3. Onze Minister kan voorwaardelijk vergunnen, dat in af-
wijking van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, 15-jarige scho-
lieren vóór en na schooltijd bepaalde soorten van arbeid van 
lichte aard verrichten. 

4. Tegen de beschikking van het districtshoofd op een ver-
zoek om een vergunning als bedoeld in het eerste lid of om 
een ontheffing als bedoeld in het tweede lid kunnen belang-
hebbenden binnen 14 dagen na de verzending der beschikking 
in beroep komen bij Onze Minister. Wordt in beroep de be-
schikking gewijzigd, dan treedt de gewijzigde beschikking in 
de plaats van die, waartegen beroep is ingesteld. 


