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Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is jongeren

die reeds enige tijd werkloos zijn geweest, in plaats van een uitkering
werk te garanderen met het oog op verbetering van hun kansen op de
arbeidsmarkt;

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:
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HOOFDSTUK I. DEFINITIES

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid;

b. gemeentebestuur: burgemeester en wethouders;
c. Jeugdwerkgarantieorganisatie: de Jeugdwerkgarantieorganisatie,

bedoeld in artikel 3;
d. garantieplaats: een garantieplaats als bedoeld in Hoofdstuk III;
e. garantieplaatsverschaffer: een garantieplaatsverschaffer als

bedoeld in artikel 7;
f. woonplaats: de gemeente waarin de jongere als ingezetene staat

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van persoonsge–
gevens.

Artikel 2

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder
jongere verstaan:

a. degene die jonger is dan 21 jaar en die zes maanden of langer al
dan niet onafgebroken geheel of gedeeltelijk werkloos is geweest;

b. degene die 21 jaar of ouder doch jonger is dan 27 jaar en:
1°. voorafgaand aan de werkloosheid onderwijs of een beroepsop–

leiding heeft gevolgd op grond waarvan aanspraak bestond op studiefi–
nanciering ingevolge hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering
(Stb. 1988, 336) dan wel op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kin–
derbijslagwet (Stb. 1980, 1) juncto artikel 150 van de Wet op de studiefi–
nanciering en die binnen een tijdvak van 12 maanden na beëindiging van
dat onderwijs of die beroepsopleiding zes maanden of langer al dan niet
onafgebroken geheel of gedeeltelijk werkloos is geweest; hetzij

2°. bij het bereiken van de 21-jarige leeftijd een dienstbetrekking had
als bedoeld in hoofdstuk V.

2. De Jeugdwerkgarantieorganisatie verlengt de in het eerste lid
genoemde werkloosheidsduur met zes maanden indien naar het oordeel
van de Arbeidsvoorzieningensorganisatie redelijkerwijze mag worden
verwacht dat betrokkene binnen die zes maanden arbeid anders dan
krachtens deze wet zal verkrijgen.

3. Onder jongere wordt niet verstaan degene
a. die met arbeid anders dan krachtens deze wet inkomsten verwerft

die ten minste de helft bedragen van het bedrag, dat gezien zijn leeftijd
ingevolge de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb.1987,
614) voor hem als minimumloon geldt, vermeerderd met de wettelijke
minimum-vakantiebijslag;

b. die werkloos is geworden uit arbeid als bedoeld in onderdeel a,
indien hij die arbeid onmiddellijk voorafgaande aan zijn werkloosheid
gedurende tenminste een maand heeft verricht, tot twee maanden na de
beëindiging van die arbeid;

c. die recht heeft op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet
(Stb. 1987, 93) of krachtens een regeling die naar aard en strekking
daarmee overeenkomt, in verband met werkloosheid uit arbeid als
bedoeld in onderdeel a, indien hij die arbeid onmiddellijk voorafgaande
aan zijn werkloosheid gedurende ten minste drie maanden heeft verricht,

d. die recht heeft op een uitkering krachtens de Ziektewet (Stb. 1987,
88) of krachtens een regeling die naar aard en strekking daarmee
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overeenkomt, in verband met ziekte uit arbeid als bedoeid in onderdeel
a;

e. die voor 80% of meer arbeidsongeschikt is in de zin van de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1987, 90);

f. die voor minder dan 80% arbeidsongeschikt is in de zin van de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, terwijl zijn arbeidsongeschiktheid
het hem onmogelijk maakt een dienstbetrekking als bedoeld in Hoofdstuk
V te vervullen;

g. die onderwijs volgt, in verband waarmee hij op grond van Hoofdstuk
II van de Wet op de studiefinanciering (Stb. 1988, 336) recht heeft op
studiefinanciering;

h. voor wie recht bestaat op kinderbijslag op grond van artikel 7,
eerste lid, onderdeel c van de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 1);

i. voor wie op grond van studie recht bestaat op kinderbijslag volgens
artikel 150 van de Wet op de studiefinanciering;

j. aan wie het wettelijk niet is toegestaan in Nederland arbeid te
verrichten.

4. Onder jongere wordt niet verstaan degene die, voordat hij voldeed
aan het eerste of tweede lid, is begonnen met een scholing, die naar het
oordeel van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie noodzakelijk is voor de
verbetering van zijn kansen op het verkrijgen van arbeid anders dan
krachtens deze wet, en welke in verband met het daarmee gemoeide
tijdsbeslag niet te verenigen is met een dienstbetrekking als bedoeld in
Hoofdstuk V, zulks tot twee maanden na de beëindiging van die scholing.

5. Onze Minister kan regelen stellen ten aanzien van het begrip
inkomsten, bedoeld in het derde lid, onderdeel a.

6. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, zo nodig in afwijking
van dit artikel, regelen worden gesteld ten aanzien van het begrip
jongere.

HOOFDSTUK II. ORGANISATIE

Artikel 3

1. Elke gemeente richt een Jeugdwerkgarantieorganisatie op en is
verantwoordelijk voor het functioneren van deze organisatie overeen–
komstig hetgeen bij en krachtens deze wet is bepaald.

2. De Jeugdwerkgarantieorganisatie wordt opgericht als een stichting
naar burgerlijk recht.

3. Een lid van het gemeentebestuur is voorzitter van het bestuur van
de Jeugdwerkgarantieorganisatie.

Artikel 4

De Jeugdwerkgarantieorganisatie heeft tot taak:
a. de verwerving van een zodanig aantal garantieplaatsen, dat alle

jongeren die in de gemeente hun woonplaats hebben op een garantie–
plaats kunnen worden geplaatst;

b. de indienstneming van de jongeren die in de gemeente hun
woonplaats hebben en de plaatsing van die jongeren op de garantie–
plaatsen.

Artikel 5

De Jeugdwerkgarantieorganisatie bevordert zoveel als in haar
vermogen ligt dat tot haar in dienstbetrekking staande jongeren
deelnemen aan vormen van scholing, die de kansen van die jongeren op
het verkrijgen van arbeid anders dan krachtens deze wet vergroten en
bevordert daartoe de totstandkoming van samenwerkingsafspraken met
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organisaties en instellingen die zich bezighouden met coördinatie of
uitvoering van scholing of beroepsgericht onderwijs of bevordering van
het leerlingwezen.

Artikel 6

1. De Arbeidsvoorzieningsorganisatie meldt bij de Jeugdwerkgarantie–
organisatie diegene aan, aan wie naar verwachting een dienstbetrekking
als bedoeld in Hoofdstuk V zal moeten worden aangeboden. De
aanmelding geschiedt schriftelijk en zo rnogelijk tenminste twee
maanden voor het tijdstip waarop die dienstbetrekking moet worden
aangeboden.

2. De Jeugdwerkgarantieorganisatie en de Arbeidsvoorzieningsorgani–
satie sluiten met het oog op een goede uitvoering van deze wet een
samenwerkingsovereenkomst. In ieder geval dient deze overeenkomst
betrekking te hebben op:

a. de wederzijdse informatieverstrekking;
b. de wijze waarop wordt vastgesteld of iemand jongere is in de zin

van deze wet en de wijze waarop artikel 2, tweede lid, wordt toegepast;
c. de wijze waarop iemand van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie naar

Jeugdwerkgarantieorganisatie wordt verwezen en andersom;
d. de wijze waarop de werving van garantieplaatsen plaatsvindt;
e. de inzet van de andere middelen van Arbeidsvoorzieningsorgani–

satie, die ertoe strekken de kansen van de jongere op het verkrijgen van
arbeid anders dan krachtens deze wet of op deelname aan scholing als
bedoeld in artikel 5 te vergroten;

f. de wijze waarop wordt vastgesteld of een garantieplaats voldoet aan
het bepaalde in artikel 8, tweede lid, onderdelen a tot en met c.

3. De Jeugdwerkgarantieorganisatie kan ten behoeve van de
loonkosten verbonden aan de dienstbetrekking, bedoeld in Hoofdstuk V,
geen recht doen gelden op loonkostensubsidies krachtens enige andere
regeling.

HOOFDSTUK III. GARANTIEPLAATSEN

Artikel 7

1. Een garantieplaats is een arbeidsplaats bij een garantieplaatsver–
schaffer, waarvoor een plaatsingsovereenkomst als bedoeld in artikel 9
geldt.

2. Als garantieplaatsverschaffer kan slechts optreden:
a. een publiekrechtelijk lichaam;
b. een rechtspersoon, die regelmatig, direct of indirect, een overheids–

bijdrage ontvangt, welke ertoe strekt in belangrijke mate te voorzien in
de arbeidskosten of exploitatiekosten, dan wel van wie de arbeidskosten
of exploitatiekosten, direct of indirect, in belangrijke mate worden
gefinancierd door toepassing van de sociale verzekeringswetten of de
Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284).

3. Onze Minister kan bepalen, dat niet op het behalen van winstge–
richte, andere rechtspersonen ook als garantieplaatsverschaffer kunnen
optreden.

4. Indien dit voor een goede uitvoering van deze wet noodzakelijk
blijkt te zijn, kan Onze Minister voorts bepalen, dat eveneens als garan–
tieplaatsverschaffer kunnen optreden rechtspersonen die op het behalen
van winst zijn gericht.

5. Een in het derde en vierde lid, bedoelde rechtspersoon kan slechts
als garantieplaatsverschaffer optreden nadat de Arbeidsvoorzieningsor–
ganisatie in de gelegenheid is gesteld daarover advies aan de JWGO uit
te brengen.
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Artikel 8

1. Een garantieplaats kan door de garantieplaatsverschaffer worden
aangemeld indien daarover overeenstemming bestaat met het in de
organisatie van de garantieplaatsverschaffer functionerende medezeg–
genschapsorgaan.

2. Indien in de organisatie van de garantieplaatsverschaffer geen
medezeggenschapsorgaan functioneert kan een garantieplaats door de
garantieplaatsverschaffer worden aangemeld op voorwaarde, dat:

a. bezetting van de garantieplaats niet leidt tot vervanging of
verdringing van reguliere arbeid tegen beloning;

b. het aantal garantieplaatsen bij een garantieplaatsverschaffer niet
meer dan één bedraagt op elke tien volledige formatieplaatsen, met dien
verstande dat bij een garantieplaatsverschaffer met minder dan tien
volledige formatieplaatsen één garantieplaats is toegestaan; en

c. op de garantieplaats géén werkzaamheden worden verricht die
korter dan een jaar vóór de bezetting van die plaats werden verricht door
een persoon, die door de garantieplaatsverschaffer werd beloond.

HOOFDSTUK IV. DE PLAATSINGSOVEREENKOMST

Artikel 9

De plaatsingsovereenkomst tussen de Jeugdwerkgarantieorganisatie
en de garantieplaatsverschaffer wordt schriftelijk aangegaan en behelst
in ieder geval:

a. een omschrijving van de op de garantieplaats te verrichten
werkzaamheden naar aard, omvang en plaats;

b. een omschrijving van de kosten die in verband met de te verrichten
werkzaamheden voorzienbaar door de jongeren moeten worden
gemaakt;

c. een regeling betreffende de bevoegdheden en de verantwoordelijk–
heden van de garantieplaatsverschaffer ten opzichte van de jongeren ter
zake van het verrichten van hun werkzaamheden;

d. een regeling betreffende de aansprakelijkheid voor handelingen van
de jongeren, in het kader van de werkzaamheden bij de garantieplaats–
verschaffer door hen verricht;

e. een regeling betreffende de berichtgeving omtrent de wijze van
verrichting van de werkzaamheden door de jongeren bij de garantie–
plaatsverschaffer;

f. een regeling betreffende de zeggenschap van de garantieplaatsver–
schaffer inzake de plaatsing of verlenging van de plaatsing van een
jongere vanwege de Jeugdwerkgarantieorganisatie, alsook betreffende
de verplichting tot overleg met de Jeugdwerkgarantieorganisatie inzake
de beëindiging van de plaatsing van een jongere door de garantieplaats–
verschaffer.

HOOFDSTUKV. DE DIENSTBETREKKING

Artikel 10

1. De Jeugdwerkgarantieorganisatie biedt elke jongere, die binnen de
gemeente zijn woonplaats heeft, schriftelijk een dienstbetrekking aan.
Aan de jongere die met toepassing van artikel 15, vierde lid, een dienst–
betrekking heeft met een andere Jeugdwerkgarantieorganisatie, wordt
eerst een aanbod gedaan met ingang van het moment, waarop die
dienstbetrekking geëindigd is.
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2. De jongere treedt in dienst van de Jeugdwerkgarantieorganisatie op
basis van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 1637a van het
Burgerlijk Wetboek.

3. De Jeugdwerkgarantieorganisatie is niet gehouden een dienstbe–
trekking aan te bieden aan de jongere, van wie een eerdere dienstbe–
trekking is beëindigd op grond van artikel 15, zevende en achtste lid.

4. Aan de jongere, die een eerdere dienstbetrekking heeft doen
eindigen met toepassing van artikel 15, tiende lid, of die een aanbod
als bedoeld in het eerste lid niet binnen een week na de dagtekening
daarvan heeft aanvaard, wordt uitsluitend op diens schriftelijk verzoek
opnieuw een dienstbetrekking aangeboden.

5. De Jeugdwerkgarantieorganisatie is niet gehouden een verzoek als
bedoeld in het vierde lid in te willigen indien de jongere drie of meer
keren een eerdere dienstbetrekking heeft doen eindigen met toepassing
van artikel 15, tiende lid.

Artikel 11

1. Gedurende de dienstbetrekking wordt de jongere geplaatst op een
door de Jeugdwerkgarantieorganisatie aangewezen garantieplaats.

2. Aangewezen kan slechts worden een garantieplaats, waarop arbeid
wordt verricht, die voor de krachten en bekwaamheden van de jongere is
berekend en met betrekking waartoe zich bij de jongere geen redenen
van lichamelijke, geestelijke of sociale aard voordoen welke zich tegen
de plaatsing verzetten.

3. Alvorens een garantieplaats wordt aangewezen, pleegt de Jeugd–
werkgarantieorganisatie ter zake overleg met de jongere. Daarbij wordt
aan de jongere een exemplaar van de betreffende plaatsingsovereen–
komst, bedoeld in artikel 9, verstrekt.

4. Indien de jongere driemaal achtereen piaatsing heeft geweigerd op
verschillende garantieplaatsen, die aan de in het tweede lid bedoelde
voorwaarde voldeden, is de Jeugdwerkgarantieorganisatie niet meer
gehouden een andere garantieplaats aan te wijzen.

5. De periode van plaatsing van de jongere op één garantieplaats
bedraagt ten hoogste zes maanden. Deze periode kan door de Jeugd–
werkgarantieorganisatie, na overleg met de jongere, worden verlengd tot
ten hoogste èén jaar.

6. Indien de plaatsing van de jongere op een garantieplaats, na het
verstrijken van een periode als bedoeld in het vijfde lid dan wel tussen–
tijds, is geëindigd, wordt door de Jeugdwerkgarantieorganisatie een
andere garantieplaats aangewezen. Met betrekking hiertoe zijn het
tweede tot en met het vijfde lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12

1. De arbeidsduur van de jongere bedraagt 32 uur per week.
2. Indien de jongere wekelijks gedurende meer dan zes uren beloonde

arbeid verricht, anders dan krachtens deze wet, wordt de wekelijkse
arbeisduur verminderd met het aantal uren van die andere arbeid,
voorzover wekelijks het aantal van zes te boven gaand, met dien
verstande dat de wekelijkse arbeidsduur ten minste 19 uur blijft
bedragen.

3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van
de jongere die een scholing volgt, die naar het oordeel van de Arbeids–
voorzieningsorganisatie noodzakelijk is voor verbetering van zijn kansen
op het verkrijgen van arbeid anders dan krachtens deze wet. In bij
algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gevallen kan de
wekelijkse arbeidsduur ook minder dan 19 uur bedragen. Deze scholing
wordt voor de toepassing van deze wet als plaatsing op een garantie–
plaats beschouwd.
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4. Van een omstandigheid, welke ingevolge de voorafgaande leden
leidt tot wijziging in de arbeidsduur, doet de jongere of diens wettelijke
vertegenwoordiger zodra hem deze omstandigheid bekend is, schriftelijk
mededeling aan de Jeugdwerkgarantieorganisatie.

5. Als werktijden van de jongere gelden de tijden zoals deze bij de
aanvang van de plaatsing op een garantieplaats na overleg met de
jongere zijn vastgesteld door de garantieplaatsverschaffer, met dien
verstande dat de wekelijkse werktijden niet meer of minder uren
omvatten dan de arbeidsduur van de jongere en de dagelijkse werktijden
liggen binnen hetgeen ter zake bij de garantieplaatsverschaffer gebrui–
kelijk is.

Artikel 13

1. De jongere heeft recht op loon zolang de dienstbetrekking met de
Jeugdwerkgarantieorganisatie bestaat.

2. Het loon van de jongere is gelijk aan het bedrag dat gezien zijn
leeftijd en arbeidsduur, daaronder mede begrepen scholingsuren als
bedoeld in artikel 12, derde lid, voor zover wekelijks het aantal van zes
te boven gaand, ingevolge de Wet minimumloon en minimumvakantie–
bijslag, voor hem als minimumloon geldt. Het loon wordt per maand
uitbetaald.

3. De vakantiebijslag van de jongere bedraagt het in artikel 15 van de
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag vermelde percentage van
zijn loon.

4. Door de jongere werkelijk gemaakte kosten, welke in verband met
de dienstbetrekking noodzakelijk kunnen worden geacht, worden door de
Jeugdwerkgarantieorganisatie vergoed.

5. De jongere ontvangt uit hoofde van de dienstbetrekking geen
andere vergoedingen, toeslagen of uitkeringen dan uit de voorafgaande
leden voortvloeit, behoudens voor zover in enige andere wet anders is
bepaald.

Artikel 14

De jongere is gehouden de hem door de garantieplaatsverschaffer
opgedragen werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten.

Artikel 15

1. Ter zake van het einde van de dienstbetrekking zijn de navolgende
leden van toepassing, zulks met uitsluiting van artikel 6 van het Buiten–
gewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (Stb. F214), alsmede van de
artikelen 1302 en 1303 en, behoudens voorzover in deze leden anders is
bepaald, de artikelen 1639e tot en met 1639x van het Burgerlijk
Wetboek.

2. De dienstbetrekking eindigt op het moment waarop de jongere
ophoudt jongere in de zin van deze wet of de daarop berustende
bepalingen te zijn.

3. De dienstbetrekking eindigt op het moment waarop de jongere zijn
woonplaats heeft buiten het grondgebied van de gemeente door wie de
Jeugdwerkgarantieorganisatie is opgericht.

4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid, kunnen de Jeugd–
werkgarantieorganisatie en de jongere overeenkomen dat de dienstbe–
trekking niet eindigt zolang een reeds ingegane plaatsing van de jongere
op een garantieplaats voortduurt. Van een dergelijke overeenkomst doet
de betrokken Jeugdwerkgarantieorganisatie terstond schriftelijk
mededeling aan de Jeugdwerkgarantieorganisatie, die is opgericht door
de gemeente, waarbinnen de jongere zijn nieuwe woonplaats heeft.

5. Van een omstandigheid welke ingevolge het tweede of derde lid
leidt tot het einde van de dienstbetrekking, doet de jongere of diens
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wettelijke vertegenwoordiger zodra hem deze omstandigheid bekend is,
schriftelijk mededeling aan de Jeugdwerkgarantieorganisatie. Indien niet
aan deze verplichting is voldaan kan de Jeugdwerkgarantieorganisatie
het bedrag dat als loon en vakantiebijslag aan de jongere is betaald over
de periode, gelegen na het moment waarop de dienstbetrekking
ingevolge het tweede of derde lid geëindigd is, terugvorderen.

6. De dienstbetrekking eindigt door het overlijden van de jongere. Met
betrekking hiertoe zijn de leden 2 tot en met 6 van artikel 1639I van het
Burgerlijk Wetboek van toepassing.

7. De Jeugdwerkgarantieorganisatie kan de dienstbetrekking doen
eindigen om een dringende, aan de jongere onverwijld medegedeelde
reden. Met betrekking hiertoe is artikel 1639p van het Burgerlijk
Wetboek van toepassing. De Jeugdwerkgarantieorganisatie doet de
dienstbetrekking eindigen, indien de omstandigheid, bedoeld in artikel
11, vierde lid zich voordoet, tenzij gelet op in de persoon van de jongere
gelegen factoren, voortzetting van de dienstbetrekking nog zal leiden tot
verbetering van zijn kansen op de arbeidsmarkt.

8. De Jeugdwerkgarantieorganisatie kan de dienstbetrekking doen
eindigen indien de jongere een door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
gedaan aanbod van passende arbeid, waaronder begrepen een
leer-arbeidsplaats in het kader van het leerlingwezen, weigert te
aanvaarden.

9. De Jeugdwerkgarantieorganisatie kan de dienstbetrekking niet door
opzegging doen eindigen.

10. De jongere kan de dienstbetrekking door schriftelijke opzegging
doen eindigen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van één
week.

11. Beemdigmg van de dienstbetrekking in strijd met dit artikel is
nietig. Deze nietigheid kan gedurende zes maanden in rechte worden
ingeroepen.

HOOFDSTUKVI. FINANCIERING

Artikel 16

De kosten door de Jeugdwerkgarantieorganisatie ter uitvoering van
deze wet gemaakt, komen ten laste van de gemeente.

Artikel 17

1. Het Rijk vergoedt aan de gemeente
a. de ten laste van de Jeugdwerkgarantieorganisatie krachtens artikel

13, tweede en derde lid van deze wet betaalde lonen en vakantiebijslag;
b. de wettelijk ten laste van de Jeugdwerkgarantieorganisatie

blijvende premies ingevolge de sociale verzekeringswetten;
c. de kosten, welke door de Jeugdwerkgarantieorganisatie zijn

vergoed op grond van artikel 13, vierde lid;
d. een bedrag per kalendermaand voor elke jongere die op een garan–

tieplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, is geplaatst.
2. Op de vergoedingen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a en b,

worden door het Rijk in mindering gebracht ter zake ontvangen uitke–
ringen ingevolge de Ziektewet (Stb. 1967, 473).

3. Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, wordt vastge–
steld door Onze Minister. Indien de dienstbetrekking slechts een
gedeelte van de kalendermaand bestaat, wordt van dit bedrag een
evenredig deel vergoed.

Artikel 18

1. Onze Minister stelt regelen inzake de wijze en het tijdstip van decla–
reren door de gemeente.
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2. Onze Minister kan bepalen dat een verklaring moet worden
overlegd van de deskundige, belast met de in artikel 265bis van de
gemeentewet voorgeschreven controle van de administratie en jaarre–
kening, waaruit de overeenstemming blijkt van de door de gemeente
gedeclareerde kosten met de ter zake op grond van deze wet gedane
uitgaven en ontvangsten.

3. Onze Minister kan nadere regelen stellen omtrent de inrichting van
de in het tweede lid bedoelde verklaring.

4. Het Rijk kan voorschotten verlenen op de in artikel 17 genoemde
vergoeding overeenkomstig door Onze Minister te stellen regelen.

5. Onze Minister kan na overleg met Onze Minister van Binnenlandse
Zaken regelen stellen met betrekking tot de administratie van de
gemeenten ter zake van de uitvoering van deze wet.

Artikel 19

1. Onze Minister kan een vergoeding geheel of gedeeltelijk weigeren
en een reeds uitbetaalde vergoeding geheel of gedeeltelijk terugvorderen
dan wel verrekenen, indien zij betreft uitgaven welke:

a. hetzij met deze wet of de daarop berustende bepalingen in strijd
zijn;

b. hetzij door het gemeentebestuur niet zijn verantwoord overeen–
komstig het bepaalde bij en krachtens artikel 18.

2. Onze Minister kan een vergoeding geheel of gedeeltelijk weigeren
en een reeds uitbetaalde vergoeding geheel of gedeeltelijk terugvorderen
dan wel verrekenen, indien bij de uitvoering van deze wet wordt
nagelaten om het verkrijgen van arbeid door de jongeren anders dan
krachtens deze wet voldoende te bevorderen.

3. Onze Minister gaat niet eerder over tot een beslissing als bedoeld in
het eerste of tweede lid, dan nadat het betrokken gemeentebestuur is
gehoord en deelt deze beslissing met redenen omkleed aan bedoeld
bestuur mede.

HOOFDSTUK VII. TOEZICHT

Artikel 20

1. Het toezicht op de uitvoering van deze wet berust bij Onze Minister.
Hij wordt hierin bijgestaan door de rijksconsulenten sociale zekerheid.

2. Door of vanwege het gemeentebestuur en de Jeugdwerkgarantieor–
ganisatie worden aan de rijksconsulenten en de aan deze toegevoegde
ambtenaren desgevraagd alle inlichtingen verstrekt, welke zij in verband
met de uitoefening van hun taak nodig hebben en wordt hen inzage
verleend in ter zake van belang zijnde bescheiden.

HOOFDSTUK VIII. BEZWAAR EN BEROEP

Artikel 21

Van een besluit van Onze Minister als bedoeld in artikel 19, derde lid
staat aan het gemeentebestuur binnen twee maanden na de dagtekening
van het besluit beroep open op de Kroon.

Artikel 22

1. De persoon die meent dat hem door de Jeugdwerkgarantieorgani–
satie ten onrechte niet een dienstbetrekking als bedoeld in Hoofdstuk V
is aangeboden, kan ter zake schriftelijk voorziening vragen bij burge–
meester en wethouders van zijn woonplaats.
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2. Voordat omtrent de gevraagde voorziening wordt beslist, worden de
persoon, bedoeld in het eerste lid, of diens gemachtigde, alsmede de
Jeugdwerkgarantieorganisatie door burgemeester en wethouders in de
gelegenheid gesteld zich te doen horen. Het horen kan worden
opgedragen aan een commissie.

3. Omtrent de voorziening wordt schriftelijk beslist binnen een maand
nadat de vraag ter zake is ontvangen.

4. De beslissing omtrent de voorziening is gedagtekend en met
redenen omkleed. Van de beslissing wordt afschrift gezonden aan de
persoon, bedoeld in het eerste lid, alsmede aan de Jeugdwerkgarantieor–
ganisatie.

5. Indien de beslissing strekt tot het aanbieden van een dienstbe–
trekking als bedoeld in Hoofdstuk V, geldt het aan de persoon gezonden
afschrift van de beslissing als een desbetreffend aanbod van de Jeugd–
werkgarantieorganisatie. De dienstbetrekking kan niet aanvangen met
ingang van een datum, gelegen meer dan drie maanden voor die van de
dagtekening van de beslissing.

6. Indien uit een aanbod als bedoeld in het vijfde lid voortvloeit dat de
Jeugdwerkgarantieorganisatie loon moet betalen over een periode,
gelegen voor de datum van dagtekening van de beslissing, is de Jeugd–
werkgarantieorganisatie bevoegd dat loon zonder machtiging van de
jongere uit te betalen aan de instantie, die over die periode een uitkering
ingevolge een sociale zekerheidswet aan de jongere betaalde, doch
uitsluitend tot het bedrag, dat aan de jongere niet aan uitkering zou zijn
betaald indien ten tijde van die betaling het bestaan van de dienstbe–
trekking krachtens deze wet bekend zou zijn geweest.

HOOFDSTUK IX. WIJZIGINGEN IN ANDERE WETTEN

Artikel 23

In de Werkloosheidswet wordt tussen de artikelen 19 en 20 ingevoegd
een nieuw artikel 19a, luidende:

Artikel 19a

Geen recht op uitkering heeft de werknemer die jonger is dan 27 jaar
en die geen dienstbetrekking als bedoeld in Hoofdstuk V van de Jeugd–
werkgarantiewet heeft, omdat hij het aanbod daartoe niet heeft aanvaard
of omdat hem een aanbod daartoe niet is gedaan onder toepassing van
artikel 10, derde, vierde of vijfde lid van die wet.

Artikel 24

In het besluit van 29 december 1986 (Stb. 1986, 686) wordt tussen
de artikelen 7 en 8 ingevoegd een nieuw artikel 7a, luidende:

Artikel 7a

Geen recht op uitkering heeft de werknemer die jonger is dan 27 jaar
en die geen dienstbetrekking als bedoeld in Hoofdstuk V van de Jeugd–
werkgarantiewet heeft, omdat hij het aanbod daartoe niet heeft aanvaard
of omdat hem een aanbod daartoe niet is gedaan onder toepassing van
artikel 10, derde, vierde of vijfde lid van die wet.
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Artikel 25

In de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Stb. 1984, 626)
wordt in artikel 14 onder vernummering van het derde lid tot vierde lid,
een nieuw derde lid toegevoegd, luidende:

3. Indien een werkloze werknemer geen dienstbetrekking heeft als
bedoeld in hoofdstuk V van de Jeugdwerkgarantiewet, omdat hij het
aanbod daartoe niet heeft aanvaard of omdat hem een aanbod daartoe
niet wordt gedaan onder toepassing van artikel 10, derde, vierde of vijfde
lid van die wet, sluiten Burgemeester en Wethouders hem voor de duur
van 13 weken uit van de verlening van bijstand. De duur van de periode
waarover geen bijstand wordt verleend, wordt verminderd indien
daarvoor gelet op de omstandigheden van persoon en gezin, dringende
redenen aanwezig zijn.

Artikel 26

In artikel 7 van de Algemene Kinderbijslagwet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1. In het eerste lid, onderdeel e, komt de zinsnede «en geen uitkering
ontvangen ingevolge de Werkloosheidswet» te vervallen.

2. Onder vernummering van de leden 3, 4, 5 en 6 tot 5, 7, 8 en 9
worden ingevoegd een nieuwe derde, vierde en zesde lid, luidende:

3. Voor de toepassing van artikel 7, eerste lid, onder c, wordt onder
het volgen van onderwijs of een beroepsopleiding niet begrepen het
volgen van scholing als bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Jeugd–
werkgarantiewet (Stb. ...).

4. Een in het eerste lid, onder e, bedoeld kind wordt niet als werkloos
aangemerkt, indien dat kind zijn voor werkzaamheden beschikbare tijd
voor ten minste 19 uur per week besteedt aan het verrichten van arbeid
in dienstbetrekking dan wel in de zelfstandige uitoefening van zijn
beroep, of terzake van deze werkzaamheden een uitkering ontvangt
ingevolge de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93). In afwijking van de
vorige volzin wordt een dergelijk kind, na beëindiging van de uitkering
ingevolge de Werkloosheidswet, voor het recht op kinderbijslag meege–
rekend gedurende ten hoogste twee kwartalen indien ingevolge het
bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Jeugdwerkgarantiewet, de
werkloosheidsduur wordt verlengd.

6. Een in het eerste lid, onder e, bedoeld kind wordt voor het recht op
kinderbijslag slechts meegerekend zolang het werkloos is, doch ten
hoogste gedurende de twee kalenderkwartalen volgend op dat waarin de
werkloosheid is ingetreden. In afwijking van de vorige volzin wordt een
kind, dat de studie of beroepsopleiding kort voor of met ingang van de
zomervakantie heeft beëindigd, voor het recht op kinderbijslag slechts
meegerekend zolang het werkloos is, doch uiterlijk tot 1 januari volgend
op die beëindiging. De termijn wordt verlengd met ten hoogste twee
kalenderkwartalen indien ingevolge het bepaalde in artikel 2, tweede lid,
van de Jeugdwerkgarantiewet, de werkloosheidsduur wordt verlengd.

Artikel 27

In de Wet op de studiefinanciering wordt artikel 150 gewijzigd als
volgt:

1. In het eerste lid, wordt na «een kind» ingevolge: van 18 jaar of
ouder,

2. Het tweede lid, onderdeel a, wordt vervangen door:
a. artikel 7, eerste lid, onderdeel c, van de Algemene Kinderbijslagwet

geen toepassing ten aanzien van een in het eerste lid bedoeld kind dat
op de eerste dag van een kalenderkwartaal:
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1°. recht heeft op studiefinanciering op grond van hoofdstuk II van
deze wet, of

2°. geen recht heeft op studiefinanciering op grond van hoofdstuk II
van deze wet in verband met het bepaalde bij artikel 9, vijfde lid, of

3°. scholing volgt als bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Jeugd–
werkgarantiewet (Stb );

Voorts wordt na verlettering van onderdeel b tot c, een nieuw
onderdeel b ingevoegd, luidende:

b. artikel 7, eerste lid, onderdeel f, van de Algemene Kinderbijslagwet
geen toepassing ten aanzien van een in het eerste lid bedoeld kind, dat
zijn voor werkzaamheden beschikbare tijd voor ten minste 19 uur per
week besteedt aan het verrichten van arbeid in dienstbetrekking dan wel
in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep;

3. In het derde lid wordt «onderdeel b» vervangen door onderdeel c.
4. Toegevoegd wordt een artikellid, luidende:
5. Voor de toepassing van het eerste lid, wordt met een kind van 18

jaar of ouder gelijkgesteld, een kind van 16 jaar of ouder ten aanzien van
wie het bepaalde in artikel 7, tweede I id, van de Algemene Kinderbij–
slagwet van toepassing is.

Artikel 28

In de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijkarbeidsonge–
schikte werkloze werknemers (Stb. 1987, 92) wordt in artikel 15 onder
vernummering van het derde tot vierde lid, een nieuw derde lid toege–
voegd, luidende:

3. Indien een werkloze werknemer geen dienstbetrekking heeft als
bedoeld in hoofdstuk V van de Jeugdwerkgarantiewet, omdat hij het
aanbod daartoe niet heeft aanvaard of omdat hem een aanbod daartoe
niet wordt gedaan onder toepassing van artikel 10, derde, vierde of vijfde
lid van die wet, weigeren Burgemeester en Wethouders hem voor de
duur van 13 weken geheel de uitkering. De duur van de periode waarvoor
de uitkering wordt geweigerd, wordt verminderd indien daarvoor gelet op
de omstandigheden van persoon en gezin, dringende redenen aanwezig
zijn.

Artikel 29

In de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonge–
schikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) wordt in artikel 15 onder
vernummering van het derde tot vierde lid, een nieuw derde lid toege–
voegd, luidende:

3. Indien een gewezen zelfstandige geen dienstbetrekking heeft als
bedoeld in hoofdstuk V van de Jeugdwerkgarantiewet, omdat hij het
aanbod daartoe niet heeft aanvaard of omdat hem een aanbod daartoe
niet wordt gedaan onder toepassing van artikel 10, derde, vierde of vijfde
lid van die wet, weigeren Burgemeester en Wethouders hem voor de
duur van 13 weken geheel de uitkering. De duur van de periode waarover
geen uitkering wordt verstrekt, wordt verminderd indien daarvoor gelet
op de omstandigheden van persoon en gezin, dringende redenen
aanwezig zijn.

Artikel 30

De Arbeidswet 1919 wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 9n, eerste lid, wordt na «onderneming» toegevoegd:

behoudens in door Onze Minister aangewezen gevallen;
2. In artikel 67, twaalfde lid, wordt na «toepassing» toegevoegd: in

door Onze Minister aangewezen gevallen, noch.
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HOOFDSTUK X. SLOTBEPALINGEN

Artikel 31

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze wet en daarbij de
beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter
kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde
van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan,
behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking
verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze wet de noodzaak tot
bekendmaking voortvloeit.

Artikel 32

1. De Arbeidsvoorzieningsorganisatie, de bedrijfsverenigingen, als bedoeld
inHoofdstuk II van de Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344)
en de ambtenaren, bevoegd tot afgifte van uittreksels uit de gemeente–
lijke basisadministratie van persoonsgegevens zijn verplicht de Jeugd–
werkgarantieorganisatie kosteloos die inlichtingen te verstrekken en die
uittreksels uit deze registers kosteloos toe te zenden, die de Jeugdwerk–
garantieorganisatie nodig heeft voor een goede uitvoering van deze wet.

2. Het gemeentebestuur verzamelt en verstrekt statistische gegevens
over de uitvoering van deze wet volgens door Onze Minister te stellen
regelen.

Artikel 33

1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.

2. Totdat een koninklijk besluit op grond van artikel 34, eerste lid, is
genomen, vindt deze wet slechts toepassing in die gemeenten, die op 30
juni 1991 deelnemen aan de Tijdelijke voorziening gemeentelijke werkge–
legenheidsinitiatieven voor jongeren (Stcrt. 1987, 52) en waarvan het
gemeentebestuur de wens daartoe te kennen geeft aan onze Minister.
Van een dergelijke kennisgeving doet onze Minister mededeling in de
Staatscourant.

3. Totdat een koninklijk besluit op grond van artikel 34, tweede lid, is
genomen is deze wet, in afwijking van het bepaalde in artikel 2, eerste
lid, slechts van toepassing op jongeren, die:

a. in het lopende kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet
bereiken;

b. in het lopende kalenderjaar de leeftijd van 21 jaar nog niet bereiken
en voorafgaand aan de werkloosheid onderwijs of een beroepsopleiding
hebben gevolgd op grond waarvan aanspraak bestond op kinderbijslag
ingevolge de Algemene kinderbijslagwet (Stb. 1980, 1), juncto artikel
150 van de Wet op de studiefinanciering (Stb. 1988, 336) danwel
aanspraak bestond op studiefinanciering ingevolge hoofdstuk II van de
Wet op de studiefinanciering en die binnen een tijdvak van 12 maanden
na beëindiging van dat onderwijs of die beroepsopleiding zes maanden
of langer al dan niet onafgebroken geheel of gedeeltelijk werkloos zijn
geweest.

Artikel 34

1. Bij koninklijk besluit wordt bepaald met ingang van welk tijdstip de
beperking, bedoeld in artikel 33, tweede lid, vervalt. Dit tijdstip kan niet
later worden gesteld dan zes maanden na de datum van inwerkingtredinp
van deze wet.
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2. Bij koninklijk besluit wordt bepaald:
a. met ingang van welk tijdstip en in welke mate de leeftijd, genoemd

in artikel 33, derde lid, onder a, hoger wordt gesteld; en
b. met ingang van welk tijdstip de beperking, bedoeld in artikel 33,

derde lid, onder b, vervalt;
c. met ingang van welk tijdstip de beperking, bedoeld in artikel 33,

derde lid, onder a, geheel vervalt.
3. De Jeugdwerkgarantieorganisatie is bevoegd om een jongere op

wie deze wet ingevolge artikel 33, derde lid, en het tweede lid van dit
artikel niet van toepassing is, op diens verzoek een aanbod in de zin van
deze wet te doen.

Artikel 34a

Onze Minister kan op verzoek van een gemeente, indien het verwerven
van het benodigde aantal garantieplaatsen in redelijkheid niet mogelijk is,
bepalen dat een besluit op grond van artikel 34, tweede lid, voor die
gemeente voor de duur van ten hoogste 12 maanden geen toepassing
behoeft te vinden.

Artikel 35

1. Onze Minister kan ten laste van 's Rijks kas aan de gemeente een
eenmalige bijdrage verstrekken in de kosten verbonden aan experi–
menten gericht op een doeltreffende uitvoering van deze wet.

2. Met betrekking tot het eerste lid worden bij algemene maatregel
van bestuur nadere regels gesteld.

Artikel 36

Een koninklijk besluit als bedoeld in artikel 34, alsmede een algemene
maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2, zesde lid, treden niet
eerder in werking dan nadat sedert de publicatie daarvan in het
Staatsblad drie maanden zijn verstreken.

Artikel 37

1. Met betrekking tot een persoon die tot het tijdstip bedoeld in artikel
34, eerste lid, een dienstbetrekking had als bedoeld in artikel 3 van de
Tijdelijke voorziening gemeentelijke werkgelegenheidsinitiatieven voor
jongeren (Stcrt. 1987, nr. 52), is artikel 2, derde lid, onderdeel b, niet
van toepassing.

2. De jeugdwerkgarantieorganisatie biedt aan een persoon bedoeld in
het eerste lid, op wie het daar bedoelde tijdstip niet van toepassing is
gelet op de artikelen 33 en 34, en die jonger is dan 27 jaar, op diens
verzoek een dienstbetrekking aan als bedoeld in hoofdstuk V.

3. De Tijdelijke voorziening gemeentelijke werkgelgenheidsinitiatieven
voor jongeren vervalt met ingang van het tijdstip als bedoeld in artikel
34, eerste lid.

Artikel 38

Deze wet kan worden aangehaald onder de titel «Jeugdwerkgaran–
tiewet».
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
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