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De bijzondere commissie, welke belast is met de behande-
ling van de Nota inzake onderwijs- en arbeidsmaatregelen voor 
werkende jongeren (10 904), in welker handen het onder-
havige wetsontwerp is gesteld, zou gaarne nog enige inlich-
tingen hieromtrent ontvangen. 

Kunnen de bewindslieden mededelen welke de verantwoorde-
lijkheden zijn bij de invoering van een partiële leer- en vor-
mingsplicht van enerzijds het gemeentelijk apparaat voor het 
toezicht op de leerplichtvervulling en anderzijds de arbeids-
inspectie, zo vroegen de leden van de K.V.P.- en A.R.P.-
fractie. Zijn deze beide instanties voldoende uitgerust om deze 
uitbreiding van hun taak waar te maken? Deze leden gingen 
akkoord met de opvatting van de Staatssecretaris, dat het na-
leven van de leerplicht tot stand dient te komen door over-
reding, maar zij vroegen zich wel af, welke oplossing de be-
windslieden voor ogen staat, wanneer de overreding niet tot 
een resultaat leidt. 

Als blijkens de memorie van antwoord op de Nota inzake 
onderwijs- en arbeidsmaatregelen voor werkende jongeren 
(10 904, nr. 4, blz. 17 linkerkolom) per augustus 1973 binnen 
de groep van 17-jarigen een onderscheid wordt gemaakt - om, 
gelet op de personele mogelijkheden, waarschijnlijk aanvaard-
bare redenen - dan valt moeilijk in te zien dat een door de 
leden van de P.v.d.A.-fractie bij de recente begrotingsbehande-
ling voorgesteld onderscheid tussen de 16-jarigen - te weten 
nog 1 jaar lang 1 dag vorming per week voor die 16-jarigen 
per augustus 1971, die dan reeds gedurende 1 jaar onder het 
voorwaardelijk arbeidsverbod vielen - als discriminerend moest 
worden gekenschetst. 

Is de Staatssecretaris bereid die kenschetsing terug te nemen? 
Zo ja, ziet hij alsnog mogelijkheden aan dat toch beperkte 
verzoek te voldoen, aldus luidden de vragen van de leden van 
de P.v.d.A.-fractie. 

Kunnen de bewindslieden meedelen hoeveel bedrijfscursus-
sen bestaan in ons land en van welke aard deze cursussen zijn? 
Zijn de bewindslieden de mening toegedaan, dat in de toekomst 
bij de nieuwe opzet van het onderwijs en de vorming van de 
werkende jeugd geen plaats behoort te worden ingeruimd voor 
deze bedrijfscursussen, zo informeerden de fractieleden van 
de K.V.P. en de A.R.P. 

Ingevolge artikel 32c kan een bedrijfscursus tot een door 
de Kroon te bepalen tijdstip worden erkend in de zin van de 
Leerplichtwet, zo constateerden de leden van de P.v.d.A.-fractie. 
Is het wel juist om in het kader van deze wet een bedrijfs-
cursus te erkennen? Is overheveling naar onafhankelijk van het 
bedrijf staande cursussen niet aangewezen? Hoe is het overi-
gens met het toezicht gesteld, zo vroegen zij. 

De fractieleden van de P.v.d.A. vroegen zich af waarom 
de Minister al is overgegaan tot schrapping van het loon-
doorbetalingsartikel uit de Arbeidswet, terwijl er toch waar-
schijnlijk op korte termijn geen uitzicht bestaat op een pakket 
andere faciliteiten zoals bijv. wijziging van bestaande kinder-
bijslag- en aftrekregelingen. 

l ) In de 3de alinea, 10de regel, is „augustus 1973" gewijzigd in: 
augustus 1971. 
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Het stopzetten van de loondoorbetaling voor „nieuwe 15-
jarigen" zonder daarbij tegelijk uitzicht op andere regelingen 
te geven, verbaasde hen te meer, omdat de oorzaak van het 
feit, dat nog onvoldoende inzicht bestaat in de oplossing van 
de problematiek, is gelegen in de late adviesaanvraag van de 
Regering aan de S.E.R. over deze materie. 

Op welke termijn denkt de Minister dat compenserende 
maatregelen ten aanzien van het derven van gezinsinkomsten 
kunnen worden verwacht? 

Vertrouwende, dat de Regering bereid zal zijn deze vragen 
vóór de aanvang van de openbare behandeling van dit wets-
ontwerp schriftelijk te beantwoorden, is de commissie van 
oordeel dat daarmede die behandeling voldoende zal zijn voor-
bereid. 

Aldus vastgesteld 18 maart 1971. 
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