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Mag een jobstudent op een dak werken? – info voor uitzendbureaus
Werken op hoogte houdt gevaren in die ernstige gevolgen kunnen hebben. Vallen van hoogte kan
levensbedreigend zijn of zware breuken veroorzaken. Vooraleer een jobstudent een activiteit op hoogte
te laten uitvoeren, moet vooraf grondig bekeken worden of dit op een veilige en verantwoorde manier
kan.
In de wetgeving is het niet expliciet verboden een jobstudent op een dak te laten werken. Wel moet er
aan belangrijke voorwaarden worden voldaan.
Deze werkpost kan toegelaten worden MAAR enkel en alleen indien:


De gebruiker heeft een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd voor die bepaalde werkpost op het
dak met de hulp van zijn (interne en/of externe) preventiedienst



Het resultaat van deze risicoanalyse laat toe een jobstudent op het dak te laten werken en legt
vast welke de vereiste preventiemaatregelen zijn



Alle preventiemaatregelen zijn genomen (bijvoorbeeld collectieve beschermingsmiddelen
(leuningen,...), persoonlijke beschermingsmiddelen (valharnas,…), voldoende opleiding, vergezeld
zijn van een ervaren werknemer,...)



De jobstudent heeft voldoende maturiteit om de risico's van deze werkpost te herkennen en te
begrijpen



De jobstudent heeft geen hoogtevrees



De werkpostfiche is correct ingevuld en de jobstudent heeft voorafgaand een medisch onderzoek
ondergaan (bvb. hanteren van lasten, ergonomische belasting);



Het verplicht onthaal is door een bekwame verantwoordelijke uitgevoerd.

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.

