Beleidsregels ontheffing verbod kinderarbeid (art. 19, derde lid AV 2013)
Beleid van de Directeur van de Directie Arbeid en Onderzoek met betrekking tot het verlenen van
ontheffing van het verbod van kinderarbeid (artikel 19, derde lid AV 2013)
Artikel 19, eerste lid, van de Arbeidsverordening 2013 bepaalt dat het verbod is om kinderen arbeid te
laten verrichten. In het derde lid van artikel 19 wordt evenwel bepaald dat de Directeur bevoegd is
ontheffing te verlenen van dit verbod onder door hem te stellen voorwaarden en beperkingen. Bij
gebruikmaking van zijn bevoegdheid is de Directeur gehouden de bij of krachtens de
Leerplichtverordening gestelde voorschriften in acht te nemen.
In deze nota zullen deze voorwaarden en beperkingen worden geregeld. Ontheffing van het verbod
van kinderarbeid kan worden verleend indien het werkzaamheden betreft, die:
1. noodzakelijk zijn voor het leren van een vak of beroep, mits niet plaatsvindend voor 07.00 uur
en niet na 19.00 uur;
2. uit de aard ervan door kinderen plegen te worden verricht, mits niet plaatsvindend gedurende
schooltijd en niet voor 07.00 uur en niet na 19.00 uur;
3. lichamelijk of geestelijk geen hoge eisen stellen of een gevaarlijk karakter dragen, mits niet
plaatsvindend gedurende schooltijd en niet voor 07.00 uur en niet na 19.00 uur.
Voor de toepassing van deze beleidsnota wordt verstaan onder:
- kinderen:
personen van dertien en veertien jaar;
- arbeid:
alle werkzaamheden binnen en buiten een
onderneming, met uitzondering van werkzaamheden
in
scholen,
rehabilitatiecentra
en
opvoedingsinstellingen mits deze werkzaamheden
een opvoedkundig karakter dragen en niet in de
eerste plaats gericht zijn op het behalen van een
economisch voordeel. Het betreft evenmin het
uitvoeren van werkzaamheden in of ten behoeve van
het huishouden waarvan het kind deel uitmaakt.
- schoolweek:
een week waarin op één of meerdere dagen
onderwijs wordt gevolgd;
- vakantieweek:
een week waarin geen onderwijs wordt
gevolgd;
- Directeur
Directeur van de DAO.

Ad 1
Het betreft hier werkzaamheden die vereist zijn voor het leren van een vak of beroep en/of het met
succes afronden van een schooljaar. Hier kan worden gedacht aan stage, waarbij het kind (onder
begeleiding) zijn of haar kennis in praktijk brengt.
Tezamen met het verzoek om ontheffing in dit geval wordt een kopie van de stageovereenkomst
ingediend, die mede ondertekend wordt door een persoon, die over het kind het ouderlijke gezag of de
voogdij uitoefent of in wiens huishouding dat kind is opgenomen.
Voor degene die een ander onderwijsprogramma, als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de
Leerplichtverordening, door de Minister van Onderwijs is goedgekeurd, wordt bij een verzoek om
ontheffing een kopie van de goedkeuring ingediend.
Ad 2
Hier kan worden gedacht aan een professionele kindacteur of zanger, etc.
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Ad 3
Het betreft hier in ieder geval niet:
a. gevaarlijke arbeid, als bedoeld in de Ministeriele Regeling van de Minister van
Arbeid;
b. kassawerkzaamheden;
c. werkzaamheden welke niet in een gevarieerde werkhouding uitgevoerd worden;
d. werkzaamheden waarbij lasten worden getild van meer dan 10 kilogram;
e. werkzaamheden waarbij voorwerpen worden geduwd of getrokken waarbij meer dan
20 kilogram kracht nodig is, of;
f. werkzaamheden waarbij permanent persoonlijke beschermingsmiddelen moeten
worden gedragen om het risico tegen te gaan.
Indien de arbeid wordt verricht in een schoolweek kan voor het verrichten van de werkzaamheden
genoemd onder punt 1 tot en met 3 ontheffing worden verleend onder de volgende beperkingen:
a. het kind kan arbeid op zondag verricht, indien de ouders of verzorgers daarmee
instemmen;
b. het kind kan op niet meer dan 5 dagen per week arbeid verrichten;
c. het kind kan niet langer arbeid verricht dan 12 uren per week, waarvan ten
hoogste 2 uren per dag op dagen dat onderwijs wordt gevolgd en ten hoogste
7 uren per dag op andere dagen;
d. het kind dient, indien op een dag langer arbeid wordt verricht dan 4,5 uur, die
arbeid af te wisselen met een onafgebroken pauze van ten minste een half uur.
Indien de arbeid wordt verricht tijdens een vakantieweek kan voor het verrichten van de
werkzaamheden genoemd onder punt 1 tot en met 3 ontheffing worden verleend onder de volgende
beperkingen:
a. het kind kan arbeid op zondag verricht, indien de ouders of verzorgers daarmee
instemmen;
b. het kind kan op niet meer dan 5 dagen per week arbeid verrichten;
c. het kind heeft een onafgebroken rusttijd van ten minste 14 uren in elke periode van 24
aaneengesloten uren;
d. het kind kan niet langer arbeid verrichten dan 35 uren per week, waarvan ten hoogste
7 uren per dag;
e. het kind dient, indien op een dag langer arbeid wordt verricht dan 4,5 uur, die arbeid
af te wisselen met een onafgebroken pauze van ten minste een half uur;
f. het kind verricht gedurende ten hoogste 4 vakantieweken per jaar arbeid, waarvan ten
hoogste 3 vakantieweken aaneengesloten.

Oranjestad, 01 april 2013
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