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

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 
(Ingezonden 22 maart 1971) 

Nr. 6 

Het verheugt de ondergetekenden dat de bijzondere com-
missie, welke belast is met de behandeling van de Nota inzake 
onderwijs- en arbeidsmaatregelen voor werkende jongeren 
(10 904), in welker handen het onderhavige wetsontwerp is 
gesteld, dit zo spoedig in behandeling heeft genomen. 

In antwoord op de vraag van de leden van de K.V.P.- en 
A.R.P.-fractie, welke bij de invoering van een partiële leer- en 
vormingsplicht de verantwoordelijkheden zijn van enerzijds het 
gemeentelijk apparaat voor het toezicht op de leerplichtver-
vulMng en anderzijds de arbeidsinspectie, delen de ondergete-
kenden het volgende mede. Het toezicht op de vervulling van 
de partiële leerplicht wordt zowel met betrekking tot de in-
schrijvingsplicht van de ouders en verzorgers als met betrek-
king tot de plicht van de jongere om het onderwijs geregeld 
te volgen, opgedragen aan burgemeester en wethouders, die 
daartoe één of meer ambtenaren aanwijzen. Dit zal enige uit-
breiding van, doch geen wezenlijke verandering in de toezicht-
houdende taak, welke thans reeds in het kader van de Leer-
pi ichtwet 1969 wordt verricht, met zich medebrengen. Moge-
lijk zal uitbreiding van het gemeentelijk toezichthoudend appa-
raat dientengevolge wenselijk worden. 

Indien de ambtenaar, belast met het toezicht op de partiële 
leerplicht, er niet in slaagt de jongere te overtuigen van het 
grote belang dat de deelneming aan onderwijs en vorming 
heeft voor de persoonlijke ontplooiing en de ingroei in de ver-
schillende samenlevingsverbanden, zal de uiteindelijke verant-
woordelijkheid voor het niet-bijwonen van het onderwijs bij de 
jongere liggen. 

De arbeidsinspectie zal er allereerst op toezien dat de ver-
plichtingen ingevolge artikel 12 van de Arbeidswet 1919 door 
de werkgever van de jeugdige cursist worden nageleefd. Voorts 
behandelt de arbeidsinspectie aanvragen voor een vergunning 
ten behoeve van de in artikel 9a. onder a, b en c, dier wet 
bedoelde kinderen en is zij belast met het toezicht op de na-
leving van de in de vergunning aan de werkgever gestelde 
voorwaarden. In het bijzonder wat deze laatstgenoemde cate-
gorieën betreft zal tussen het gemeentelijk toezichthoudend 
apparaat en de arbeidsinspectie nauw contact zijn. Het valt 
thans moeilijk te voorspellen welke omvang het aantal ver-
gunningsaanvragen na 1 augustus aanstaande zal hebben, zulks 
vergeleken met de thans vigerende arbeidsverboden. De zorg 
voor de werkende jeugd, waarbij de voorgenomen onderwijs-
en arbeidsmaatregelen ongetwijfeld aanhoudende aandacht 
zullen vragen, wettigt uitbreiding van het aantal ambtenaren 
dat met de hierbedoelde taken zal worden belast. 

In antv/oord op de door de leden van de P.v.d.A.-fractie 
gemaakte opmerking betreffende de mogelijkheid van dis-
criminatie tussen onderscheiden categorieën van eenzelfde Ieef-
tijdsgroep, merken de ondergetekenden het volgende op. Het 
gevaar van discriminatie ten aanzien van de 16-jarigen, die bij 
de recente begrotingsbehandeling in het voorstel van de 
P.v.d.A.-fractie werden bedoeld, vond zijn oorzaak in het feit, 
dat indien slechts de 16-jarigen in 1971 onder een partiële 
leerplicht van 1 dag per week zouden vallen, die in 1970 als 
15-jarigen reeds onder het voorwaardelijk arbeidsverbod vielen, 
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bedoelde 16-jarigen tegelijk in de bedrijven aanwezig zouden 
zijn met andere 16-jarigen, voor wie geen enkele verplichting 
zou gelden. Eerstbedoelde categorie zou derhalve in een ongun-
stige concurrentiepositie kunnen komen te verkeren. 

Aangenomen moet worden, dat, indien met betrekking tot 
de in de memorie van antwoord op de Nota inzake onderwijs-
en arbeidsmaatregelen voor werkende jongeren genoemde alter-
natieve maatregelen voor 1973, de keuze zou vallen op een 
partiële leerplicht van 1 dag per week voor de 17-jarigen, die 
als 16-jarigen reeds onder een overeenkomstige verplichting 
vielen, een discriminerend effect ten aanzien van de onder 
deze maatregelen vallende 17-jarigen zich nauwelijks zal voor-
doen. De reden daarvan is, dat een groot deel van de 17-
jarigen, die in 1973 het volledig dagonderwijs verlaten, in het 
bezit is van het diploma van een school voor voortgezet onder-
wijs dan wel een relatief groot aantal leerjaren daarvan heeft 
doorlopen, zodat zij na het verlaten van de school gerekend 
moeten worden te behoren tot een in economisch opzicht 
andere categorie dan diegenen van de 17-jarigen, die als 16-
jarigen reeds onder de partiële leerplicht vielen. 

Naar aanleiding van de vraag van de fractieleden van de 
K.V.P. en de A.R.P. aangaande bedrijfscursussen kunnen de 
ondergetekenden het volgende mededelen. Ingevolge artikel 9, 
derde lid, onder c, van de Arbeidswet 1919 zijn in totaal 8 
bedrijfscursussen erkend; hiervan werden 3 verleend aan tex-
tielbedrijven, 3 aan scheepsbouwmaatschappijen, 1 aan een 
papierfabriek en 1 aan een kabelfabriek. Voorts mogen de 
ondergetekenden opmerken dat bedrijfscursussen in het kader 
van een vakopleiding volgens leerovereenkomst krachtens arti-
kel I onder ƒ van de Wet op het leerlingwezen door de Minis-
ter van Onderwijs en Wetenschappen met scholen voor be-
roepsonderwijs kunnen worden gelijkgesteld. Tot op heden is 
hiervan geen gebruik gemaakt. 

Het is denkbaar dat ook andere dan de hier reeds genoemde 
bedrijfscursussen, waarbij het accent nu eens op de vorming 
dan weer op de beroepsopleiding zal vallen, zich voor erken-
ning krachtens artikel 32c van de Leerplichtwet 1969 zullen 
aanmelden. Het ligt in het voornemen van de eerste onder-
getekende een kleine commissie in het leven te roepen die 
aan de hand van hiertoe op te stellen criteria hem zal kunnen 
adviseren. 

Artikel 32c is duidelijk bedoeld als een overgangsregeling. 
Bij de verwezenlijking van het geschetste participatie-onderwijs 
past immers bezwaarlijk erkenning van bedrijfscursussen. Het 
spreekt vanzelf dat bij het te voeren beleid ter zake onder meer 
zal worden overwogen of ter plaatse dan wel in de directe 
omgeving onafhankelijk van het bedrijf staande cursussen in 
voldoende mate aanwezig zijn; voorts zal het belang van de 
betreffende leerlingen bij de beoordeling zeker vooropstaan. 

In verband met de vraag van de leden van de fractie van 
de P.v.d.A. inzake schrapping van het loondoorbetalingsartikel 
uit de Arbeidswet 1919 merken de ondergetekenden het vol-
gende op. 

In de regeling die per 1 augustus 1971 afloopt, is de loon-
doorbetaling gekoppeld aan het arbeidsverbod, namelijk als 
voorwaarde voor ontheffing van dat verbod in samenhang 
met de voorwaarde van het volgen van een cursus gedurende 
een dag per week. In de thans voorgestelde wettelijke regeling 
staat echter de leerplicht voorop. Ten aanzien van de vraag 
of in de nieuwe opzet een verplichting tot doorbetaling van 
het loon zou moeten worden opgenomen, kan men derhalve 
niet zonder meer een beroep doen op de oude regeling, temeer 
daar deze regeling in de Arbeidswet bedoeld is als „een zeer 
voorlopige maatregel vooruitlopend op maatregelen op onder-
wijsgebied" (memorie van toelichting bij het ontwerp tot 
wijziging van de Arbeidswet, zitting 1969-1970 - 10 649, 
lste kolom). 

Voorts wijzen de ondergetekenden erop, dat de „nieuwe" 
15-jarigen nog geen loon hebben ontvangen. Er is dus geen 
sprake van een stopzetten van de loondoorbetaling voor 
„nieuwe" 15-jarigen. Voor de „oude" 15-jarigen, die reeds 
loon hebben ontvangen, wordt de loondoorbetaling niet stop-
gezet, hetgeen tot uitdrukking komt in de overgangsbepaling 
artikel VI. 

De ondergetekenden hebben ten deze hun standpunt bepaald 
mede met het oog op de blijkens het eindverslag van de 
Gespreksgroep Jongerenstatuut bepleite ontwikkeling van de 
leerlingstatus van de werkende jongeren waarbij het loon 
plaats zal maken voor een praktijktoelage voor praktijkwerk 
in de onderneming of instelling. De ondergetekenden zijn, 
zoals in de memorie van toelichting reeds is gesteld, van 
mening, dat alle in de naaste toekomst te treffen maatregelen 
moeten worden afgestemd op het streven het verschil in maat-
schappelijke positie tussen degenen die partieel onderwijs en 
degenen die volledig dagonderwijs volgen, te doen verdwijnen. 

In dit licht gezien doet zich een werkelijk probleem eerst dan 
voor wanneer genoemd streven belangen van andere aard 
onevenredig aantast: een pakket van faciliteiten, zoals wijziging 
van de bestaande kinderbijslag" en kinderaftrekregelingen, 
krijgt eerst bijzonder gewicht in een volgende fase van uit-
voering van de onderhavige onderwijs- en arbeidsmaatregelen. 

Ten aanzien van de vraag op welke termijn compenserende 
maatregelen kunnen worden verwacht merken de ondergete-
kenden op dat aan de S.E.R. is gevraagd op korte termijn 
advies uit te brengen over de financiële positie van de werkende 
jongeren. Dit advies zal moeten worden afgewacht. 

De Staatssecretaris van Onderwijs 
en Wetenschappen, 

GROSHEIDE. 

De Minister van Landbouw en Visserij a.i., 
B. ROOLVINK. 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 

B. ROOLVINK. 


