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MULTA

VOOR KINDEREN
TOT EN MET 12
JAAR OUD DIEN JE
EEN ONTHEFFING
AAN TE VRAGEN.

CASTING
info@multacasting.nl
06-15454471

---

INFORMATIE
REGELINGEN
KINDERARBEID
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KIJK VOOR DE MEEST
RECENTE INFORMATIE OP:

https://www.arboportaal.nl/onderw
erpen/cultureel-werk-door-kinderen

DISCLAIMER
Aan deze brochure kunnen geen
rechten aan MULTA Casting worden
ontleend.
© Copyright 2019 MULTA
Casting | MULTA Casting is
onderdeel van Multa Media
B.V. | KVK: 34058512

LAATSTE VERSIE
02.01.2019

VOOR KINDEREN
VANAF 13 JAAR
HOEF JE ALLEEN DE
REGELS OP TE
VOLGEN!

WIE JONGER IS DAN
16 JAAR MAG IN
NEDERLAND
EIGENLIJK NIET
WERKEN
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WAAROM?

Heb jij binnenkort een productie
waarbij er kinderen op de set zullen
staan? In de Nederlandse wet zijn
regels opgenomen wat betreft
kinderen en jeugdigen tot en met 17
jaar die werkzaamheden uitvoeren.
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Wij van MULTA Casting vinden het
belangrijk dat, gezien de gezondheid
van het kind en het naleven van de
wet, deze regels opgevolgd worden.
In deze brochure vind je hier meer
informatie over.

VOOR WIE?
De informatie over de Beleidsregel
inzake ontheffing verbod van
kinderarbeid is toegespitst op de
belangrijkste betrokkenen: het kind
zelf, de ouders/verzorgers van het
kind, de producent en de
kinderbegeleider.
Wie jonger is dan 13 jaar mag in
Nederland namelijk eigenlijk niet
werken. Op die regel zijn een paar
uitzonderingen die in deze brochure
beschreven staan.

VOOR KINDEREN T/M 12
JAAR OUD DIEN JE EEN
ONTHEFFING AAN TE
VRAGEN. VANAF 13 JAAR
HOEF JE ALLEEN DE REGELS
OP TE VOLGEN!

e
j
a
g
e
o
H
?
k
r
e
te w

STAP 1

STAP 3

Per leeftijdscategorie gelden er andere
regels. Grofweg zijn de regels onder te
verdelen in de leeftijden:

De ontheffingsaanvraag bestaat uit twee delen.
Let op: je kunt het tweede deel pas
invullen als het eerste deel is
goedgekeurd. Deel 1 laten goedkeuren
duurt ongeveer 2 weken, maar je kunt tot
de dag van de productie deel 2 nog
doorgeven!

- 0 t/m 6 jaar
- 7 t/m 12 jaar
- 13 + 14 jaar
- 15 jaar
16 + 17 jaar
Voor kinderen t/m 12 jaar oud dien je
een ontheffing aan te vragen. Vanaf 13
jaar hoef je alleen de regels op te volgen.

STAP 2

Deel 1: Opgave Arbeid door kinderen
- Invullen van algemene gegevens over de
productie / activiteit*
- Invullen welke risico's er zijn voor het kind en
wat er gedaan wordt om deze weg te nemen

Deel 2: Opgave Kind(eren)
De werkgever van het kind moet de
- Invullen gegevens van betrokkenen
ontheffing aanvragen bij de Inspectie SZW. - Invullen hoe vaak het kind per jaar optreedt
De werkgever is degene die het kind vertelt
en wat zijn werk- en rusttijden zijn
wat hij moet doen, dus niet degene die
- Invullen dat en hoe er voorzien wordt in de
bijvoorbeeld de casting verzorgt. De
(verplichte) deskundige begeleiding
werkgever kan een ander machtigen een
ontheffing aan te vragen. Stap 3, deel 1 is *Productie / activiteit UITGEBREID toelichten
het belangrijkste onderdeel voor het
waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd.
verkrijgen van ontheffing. Het is belangrijk
deze zo uitgebreid en uitvoerig mogelijk de
Alle links naar de documenten
beschrijven.

vind je ook op deze pagina:
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Voor het aanvragen van ontheffing is een
autorisatie nodig en als je die nog niet hebt,
kunt je die online aanvragen via:
https://meldingen.inspectieszw.nl/Digitale
Dienst.WebApp/AutorisatieAanvraag.aspx
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https://www.inspectieszw.nl/
melden/ontheffingkinderarbeid

ER MOET ALTIJD EEN
DESKUNDIGE
BEGELEIDER
AANWEZIG ZIJN
(MET VOG)
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"Psst! Wij van MULTA Casting zijn in het bezit van een
VOG. Heb jij een kinderbegeleider nodig op de set? Neem
contact met ons op voor de mogelijkheden!

< 16 JAAR

Regel 1: Kinderen onder de 16 jaar dienen altijd
begeleid te worden door deskundigen medewerkers
met VOG (zoals medewerkers van MULTA! ;))

Regel 5: bij langer dan 4,5 uur werken dient er een
pauze gehouden te worden van minstens een half
uur.

Regel 2: Er mag alleen arbeid verricht worden op
zondagen als de werkgever hiertoe overeenstemming
heeft bereikt met de ouders of verzorgers. Tevens
dient er één weekenddag vrij te zijn.

Regel 6: Kinderen tot en met 6 jaar mogen maar 6
dagen per leeftijdsjaar werken. Vanaf 7 jaar wordt
dit aantal 24 dagen per leeftijdsjaar.

Regel 3: Kinderen mogen 6 tot en met 24 dagen
werken per leeftijdsjaar (afh. van leeftijd). Audities
en repetities tellen hier niet in mee (wel in het aantal
dagen per week).
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Regel 4: Als een kind (leerplichtig of niet) vrij krijgt
van school geldt die dag als een niet-schooldag (zie
volgende pagina's).

Regel 7: De tijden die volgen in dit document zijn
inclusief alle tussenliggende onderbrekingen. D.w.z.
dat de tijden gelden vanaf de aanvang van de
werkzaamheden tot het einde van de laatste
werkzaamheden.

ARBEIDSTIJD IS
MAXIMAAL 2 TOT 4
UUR PER DAG & 12
UUR PER WEEK
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ALGEMEEN
Kinderen tot en met 6 jaar dienen 14
uur te rusten na arbeid. Zij mogen maar
6 dagen per leeftijdsjaar werken. Er mag
geen arbeid uitgevoerd worden tussen
19:00 en 08:00.*
Zie voor meer informatie en toelichting
de Bovk (Beleidsregels ontheffing
verbod van kinderarbeid)
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*Tenzij noodzakelijk kan er (zie art. 4)
wel nog tot 23:00 gewerkt worden.

SCHOOLWEEK
Dagen in schoolweek: 3 dagen
Arbeidstijd schoolweek: 12 uur
Arbeidstijd schooldag:
Arbeidstijd niet-schooldag:

2 uur
4 uur

VAKANTIEWEEK
Arbeidstijd vakantieweek
Arbeidstijd vakantiedag:

12 uur
4 uur

Dagen in vakantieweek: 3 dagen
let op: 2 weken aaneen in
zomervakantie vrij

ARBEIDSTIJD IS
MAXIMAAL 4 TOT 7
UUR PER DAG & 12
TOT 21 UUR PER
WEEK
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ALGEMEEN
Kinderen van 7 t/m 12 jaar dienen 14
uur te rusten na arbeid. Zij mogen maar
24 dagen per leeftijdsjaar werken. Er
mag geen arbeid uitgevoerd worden
tussen 23:00 en 08:00.
Zie voor meer informatie en toelichting
de Bovk (Beleidsregels ontheffing
verbod van kinderarbeid)
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SCHOOLWEEK
Dagen in schoolweek: 3 dagen
Arbeidstijd schoolweek: 12 uur
Arbeidstijd schooldag:
Arbeidstijd niet-schooldag:

4 uur
7 uur

VAKANTIEWEEK
Arbeidstijd vakantieweek
Arbeidstijd vakantiedag:

21 uur
7 uur

Dagen in vakantieweek: 3 dagen
let op: 2 weken aaneen in
zomervakantie vrij

ARBEIDSTIJD IS
MAXIMAAL 7 UUR
PER DAG & 12
TOT 35 UUR PER
WEEK
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ALGEMEEN
Kinderen van 13 en 14 jaar dienen 14 uur
te rusten na arbeid. Zij mogen maar 24
dagen per leeftijdsjaar werken. Er mag
geen arbeid uitgevoerd worden tussen
23:00 en 08:00.
Je hoeft voor kinderen vanaf 13 jaar geen
ontheffing aan te vragen, maar dient
uiteraard wel de regels op te volgen.
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Zie voor meer informatie en toelichting
de NRK (Nadere Regeling Kinderarbeid)

SCHOOLWEEK
Dagen in schoolweek: 3 dagen
Arbeidstijd schoolweek: 12 uur
Arbeidstijd schooldag:
Arbeidstijd niet-schooldag:

7 uur
7 uur

VAKANTIEWEEK
Arbeidstijd vakantieweek
Arbeidstijd vakantiedag:
Avondarbeid tussen
19:00/23:00:
let op: max. 4 weken werken
waarvan 3 aaneengesloten

35 uur
7 uur
3 keer

ARBEIDSTIJD IS
MAXIMAAL 7 UUR
PER DAG & 12
TOT 40 UUR PER
WEEK
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ALGEMEEN
Kinderen van 15 jaar dienen 12 uur te
rusten na arbeid. Zij mogen maar 24
dagen per leeftijdsjaar werken. Er mag
geen arbeid uitgevoerd worden tussen
23:00 en 07:00.
Je hoeft voor kinderen vanaf 15 jaar geen
ontheffing aan te vragen.
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Zie voor meer informatie en toelichting
de NRK (Nadere Regeling Kinderarbeid)

SCHOOLWEEK
Dagen in schoolweek: 3 dagen
Arbeidstijd schoolweek: 12 uur
Arbeidstijd schooldag:
Arbeidstijd niet-schooldag:

8 uur
8 uur

VAKANTIEWEEK
Arbeidstijd vakantieweek
Arbeidstijd vakantiedag:
Avondarbeid tussen
19:00/23:00:
let op: max. 6 weken werken
waarvan 4 aaneengesloten

40 uur
8 uur
3 keer

VANAF 16 JAAR
GELDEN DE REGELS
VAN DE ATW
(ARBEIDSTIJDENWET)
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ALGEMEEN
Voor jeugdigen vanaf 16 jaar geldt niet meer
de NRK (Nadere Regeling Kinderarbeid),
maar de regels van de ATW
(Arbeidstijdenwet).
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De maximale arbeidsdienst is als volgt:
Per dienst: 9 uur
Per week: 45 uur*
Per 4 weken:
Niet meer dan gemiddeld 40 uur per week.
De tijd op school wordt ook meegeteld als
arbeidstijd.
Kijk ook op: http://www.arbeidstijdenwet.nl

MINIMALE RUSTTIJDEN
Pauze:
Dagelijkse rust:
Wekelijkse rust:

> 4,5 u werken, pauze 30
min (of 2x 15 min)
12 uur (in ieder geval
tussen 23.00-6.00 uur)
36 uur onafgebroken, in
elke periode van 7 x 24 u.

WERKEN OP ZONDAG
1. > 13 vrije zondagen per 52 weken
(Mag in samenspraak van afgeweken worden)
2. Het moet nodig zijn voor het soort werk;
3. Opgenomen zijn in het arbeidscontract;
4. De betrokken werknemer moet individueel
akkoord gaan met het werken op zondag.

?
n
e
g
a
r
V

3
<
we s
kid

Inhoudelijke vragen over het
aanvraagproces of over de formulieren?
Neem contact op met de
Inspectieondersteuning (Inspectie SZW):
Tel: 0800-5151 (optie 4)
Mail: kunstkinderen@inspectieszw.nl

Technische vragen in verband met storing
van het systeem/formulier of vragen over
de autorisatiecode? Neem dan contact op
met de Helpdesk IV:
Tel : 070 - 333 66 68
Mail: servicedeskiv@inspectieszw.nl.

MULTA
Aan deze brochure kunnen geen
rechten aan MULTA Casting worden
ontleend.
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VOOR DE MEEST GESTELDE
VRAGEN +
ANTWOORDEN:
https://www.inspectieszw.nl/publica
ties?
trefwoord=ontheffing+verbod+op+
kinderarbeid&periodevan=&periodetot=&onderwerp=Alle+onderwerpe
n&onderdeel=Alle+onderdelen&typ
e=Alle+publicaties
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