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Mag ik als student werken in de bouw?
1.

Student-werknemer als bediende in de bouw (administratieve functies, klasseren papierwerk):
➢

Toegelaten zonder specifieke maatregelen.

2. Student-werknemer als ongeschoolde arbeider (in Paritair Comité 124)

➢

Uitvoering van zeer eenvoudige werken zoals:
•
•
•

het opruimen van de bouwplaats,
het reinigen van de gebouwen en loods,
uitvoering van werken waarvoor geen specialisatie vereist is zoals het verplaatsen van licht
materiaal.

•

Voorwaarde: zoals alle uitzendkracht in PC124: volgen van een veiligheidsopleiding van 16 uur
of gelijkwaardig (vb. in het bezit zijn van een opleidingsattest “basisveiligheid VCA”).

3. Student-werknemer als helpers van geoefende arbeiders of geschoolde arbeiders (in Paritair

Comité 124)
➢

Enkel toegelaten onder volgende voorwaarden:
•
•
•
•
•

student in richting bouw,
18 jaar of ouder,
Voorwaarde: zoals alle uitzendkrachten in PC124: volgen van een veiligheidsopleiding van 16
uur of gelijkwaardig (vb. basisopleiding veiligheid bouw gevolgd of in het bezit zijn van een
opleidingsattest “basisveiligheid VCA”),
advies comité PBW van gebruiker,
specifieke begeleiding op de werf door ervaren werknemer

4. Geschoolde arbeiders, besturen van bouwterreinmachines, heftruck, kranen,...

➢

Verboden: zie tabel
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TABEL: verboden werkzaamheden voor jobstudenten in de bouw
Type werkzaamheid

15, 16, 17 jaar

Vanaf 18de
verjaardag en
opmerking
(1)

Behandelen, verwerken, vullen in recipiënten van ….
Bedienen, besturen van ….
Uitvoeren van ….
Biologische agens cat. 3 en 4
*
Chemische agentia met gevaar voor de gezondheid
*
Ioniserende straling
*
Kankerverwekkende stoffen
*
Springstoffen
*
Persluchtcaissons, werken in overdruk
*
Ontvlambare vloeistoffen
*
Samengeperste brandbare gassen
*
Uitgravingen van meer dan 2m diep
*
Graafwerktuigen (machines)
*
Hefwerktuigen
*
Gemotoriseerde transportwerktuigen (o.a. heftrucks) (2)
*
* (2)
Platformheftruck met geringe hefhoogte (3)
* (3)
* (4)
Pallettruck (3)
* (3)
* (4)
Slopen van gebouwen
*
Oprichten en afbreken van stellingen
*
Las en snijwerk in tanks
*
Schiethamers
*
Hoogspanningsinstallaties
*
Laden en lossen van schepen
*
Snoeien en vellen hoogstammige bomen
*
Productie-installaties in de staalnijverheid
*
Cirkelzagen, lintzagen, frezen … voor hout
*
Leerlooierij, wals, pers
*
Extruders, vormers plastische stoffen
*
Metaalscharen en snijmachines (metaal)
*
Door machines bepaald werktempo én prestatiebeloning
*
Aanwezigheid bij vervaardiging zuurstof, waterstof, collodion, celluloïd *
Plaatsen voor destillatie en raffinage koolwaterstoffen
*
Plaatsen voor vullen samengeperste gassen (behalve lucht)
*
Lokalen voor autopsie
*
Plaatsen waar kadavers worden behandeld, dieren worden geslacht
*
Plaatsen waar asbest verwijderd wordt
*
* = ALTIJD verboden werkzaamheid
blanco = toegelaten mits en (1)
(1) Misschien toegestaan mits de student 18 jaar is en de studierichting van de jobstudent overeen stemt met de werkzaamheid
vermeld in de eerste kolom.
Het advies van de preventiedienst en het comité voor preventie en bescherming van de gebruiker werd gevraagd en er
worden bijzondere preventiemaatregelen genomen (onthaal, instructie, toezicht en begeleiding).
(2) Het besturen van een heftruck is verboden voor alle jobstudenten.
(3) Niet-stapelende “gemotoriseerde transportwerktuigen” zoals elektrische transpalletten:
De job is toegelaten voor student-werknemers vanaf 16 jaar onder volgende voorwaarden:
de student-werknemer loopt mee met de elektrische transpallet.
De student-werknemer is 16 jaar geworden
de student-werknemer is betrouwbaar en heeft de nodige instructies en adequate opleiding ontvangen
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-

de transportvoertuigen voldoen aan volgende technische eisen:
➢ met een geringe hefhoogte (duidt op het heffen van de last op een hoogte die juist voldoende is om de last vrij
te kunnen vervoeren)
➢ bedieningsorganen keren bij loslaten in de neutrale stand (non-activatie, stopzetten van de beweging) en de
rem komt in werking
➢ toestel met meelopende bestuurder en maximale snelheid van 6 km/u.
(4) De toestellen beschreven onder punt 3 met een maximum snelheid van 16 km/u en die een meerijdende bestuurder vereisen
mogen door student-werknemers ouder dan 18 jaar bestuurd worden en dit onder dezelfde voorwaarden.

Draagwijdte en doelstelling van de vragenbank
Copyright en verantwoordelijkheid
Een antwoordfiche herneemt de inhoud van een besluit op een eenvoudige en klare taal. De informatie opgenomen in deze fiche wordt gegeven
ten louter indicatieve titel en houden geenszins een raad of juridisch advies in. Preventie en Interim wijst elke aansprakelijkheid af voor enige
schade die zou volgen, rechtstreeks of onrechtstreeks, uit een vergissing of een weglating in deze fiche. Het gebruik van deze fiche behoort tot de
exclusieve verantwoordelijkheid van de lezer.
Het antwoord beoogt geen volledige juridische behandeling, maar geeft de huidige stand van de praktische invulling op de gestelde vraag.
Updating: het antwoord is geldig op de datum vermeld op de fiche.

