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Mogen jobstudenten of  –18 jarigen op hoogwerkers arbeid verrichten? 

Enkel onder zeer strikte en duidelijk omschreven vooorwaarden kunnen jongeren op een hoogwerker 
werken: 

• jobstudenten jonger dan 18 jaar: nooit, behalve in het kader van hun professionele opleiding,  
enkel tijdens hun stages, 

• jobstudenten van 18 jaar of ouder: enkel na verficatie hoogtevrees, veilige toestellen met 
beperkte hoogte. 

Jongeren mogen niet tewerkgesteld worden aan werkzaamheden die opgesomd zijn in de lijst van de 
verboden werkzaamheden of een werk dat te grote risico’s inhoudt in verhouding tot hun ervaring of 
kennis. 

In de lijst van de verboden werkzaamheden is het werken op hoogwerkers niet opgenomen ( Bijlage X.3-1 
van Codex X.3 – Jongeren op het werk). Vermits deze lijst niet limitatief is, moet elke situatie afzonderlijk 
beoordeeld worden. 

1) Indien de werknemer eveneens de hoogwerker moet bedienen waarbij andere werknemers 
betrokken zijn, is dit een veilgheidsfunctie, wat noch aan jobstudenten noch aan min. 18 jarigen 
overgelaten wordt. 

2) Het werken op de hoogwerker kan toegelaten worden mits het verifiëren van volgende punten:  

- Geen hoogtevrees; 

- Goed afgeschermd werkplatform, stabiele opstelling (bv. schaarlift met beperkte snelheid, 
dodemansknop en hoogte beperkt tot bv. 5 meter, bij voorkeur met een veiligheidsharnas); 

- Duidelijke instructies en toezicht; 

- Lichte werkzaamheden. 

Praktisch 

• Beperk zoveel mogelijk werkzaamheden in de hoogte voor jobstudenten; 

• Werken op een goede stabiele hoogwerker (tot max. 5 meter) is veel veiliger dan werken op een 
ladder of een mobiele stelling; 

• Laat jongeren en jobstudenten steeds werken onder toezicht. 

 

 
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. 


