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Ken je de risico’s voor de jobstudent?

www.p-i.be

Je weet welke werkzaamheden verboden zijn voor de jobstudent
Een risicoanalyse, opgesteld door de gebruiker, ligt aan de basis van een veilige tewerkstelling en geeft aan welke werkposten
toegelaten zijn en welke worden uitgesloten.
Algemene regel

Er worden geen jobs gegeven aan jobstudenten met gevaar voor:
Een te grote lichamelijke of psychische belasting,
Onvoldoende opgeleid, matuur en veiligheidsbewust,
Ioniserende straling, giftige of carcinogene stoffen, stoffen schadelijk voor foetus,
Blootstelling aan extreme hitte, koude, lawaai en trillingen.

Expliciet
verboden

De gebruiker baseert zich bij de risicoanalyse o.a. op de lijst van de “verboden werkzaamheden voor de jobstudent”
zoals genoteerd in de Codex, bijlage X.3-1. Het betreft een niet-limitatieve lijst van ‘agentia, werkzaamheden en
werkplaatsen’ wat betekent dat deze lijst kan worden uitgebreid als nodig blijkt uitgaande van de risicoanalyse.

Uitzondering!

Er is geen verbod voor jobstudenten, ingeval
deze minimaal 18 jaar oud zijn;
ze een studierichting volgen in het kader van die verboden werkzaamheden
de werkgever de nodige preventiemaatregelen neemt, zodat de jobstudenten beschermd zijn tegen elk risico
dat hun veiligheid, lichamelijke of geestelijke gezondheid of ontwikkeling kan schaden. Hij vergewist zich of
deze maatregelen effectief zijn én dat ze worden gecontroleerd (door de werkgever of een lid van de
hiërarchische lijn). (Nieuw sinds 30/06/2019)
de werkgever er op toeziet dat de activiteiten enkel kunnen plaatsvinden in het bijzijn van een ervaren
werknemer. (Nieuw sinds 30/06/2019)
de werkgever de preventieadviseur + comité PBW advies heeft gevraagd vooraleer de jobstudent op deze
werkpost te laten werken.

Altijd verboden!

ALTIJD VERBODEN voor jobstudenten is het bedienen van gemotoriseerde toestellen, die dienen voor:
-

verplaatsen, heffen, stapelen, stockeren of de-stockeren van lasten; of
laden en lossen van vrachtwagens in de ondernemingen of opslagplaatsen.

Dit verbod geldt ook op die plaatsen die periodiek of tijdelijk worden gebruikt voor de organisatie van
evenementen. (Nieuw sinds 30/06/2019)
Afwijkingen

In Codex zijn afwijkingen voorzien voor de manuele en elektrische transpallet.

Tips

1. PI heeft een leidraad opgesteld omtrent ‘toegelaten en verboden werkzaamheden voor jobstudenten’ mét
concrete voorbeelden uit de praktijk. U vindt deze terug via www.ikbenjobstudent.be/leidraad-scheptduidelijkheid.
2. Ook de circulaire ‘CIN 2014 02 Bescherming van jobstudenten’ schept meer duidelijkheid over de toegelaten
werkposten voor de jobstudent.
3. Verzamel meer informatie over de risico’s voor de jobstudent via www.ikbenjobstudent.be/.
De website bestaat uit vier luiken en richt zich tot de
jobstudent, het uitzendbureau en de school. Het vierde luik
bestaat uit ‘De wet’, waarbij u de wetgeving, puur en
onversneden, kan nalezen, de leidraad kan downloaden
en/of ‘vraag en antwoord’ kan raadplegen.

Disclaimer: De inhoud van deze Tip wordt gegeven ten louter indicatieve titel en is geen juridisch advies. PI wijst elke aansprakelijkheid af voor enige schade die
zou volgen, rechtstreeks of onrechtstreeks, uit een vergissing of een weglating in deze Tip. Het gebruik van deze Tip behoort tot de exclusieve
verantwoordelijkheid van de lezer.

