Behandelen, verwerken, vullen in recipiënten van…,
Bedienen van…, besturen van…,
Uitvoeren van…
Ioniserende straling en werken in een omgeving met overdruk, zoals in hogedrukruimten, caissonarbeid of diepzeeduiken

Chemische agentia met gevaar voor de gezondheid (lijst KB 11/1/1993 en 24/5/1982):

*
*
*

- (zeer) giftig, ontplofbaar, bijtend

- schadelijk en R 39, R40, R42, R43, R45, R46, R48, R60, R61

(Xn)
- irriterend en R12, R42, R43
(Codex, titel VIII, hoofdstuk II, art. 8)

Verboden werkzaamheden voor jobstudenten

Biologische agentia van de groepen 3 en 4 (KB 4/8/1996): bepaalde bacteriën, schimmels, virussen, parasieten,…

Vanaf 18de
15,16,17
verjaardag
jaar
en opmerking
(1)
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(Xi)
- indien onmogelijk om naleving grenswaarden vast te stellen: gesmolten lood en loodlegeringen (uitz. soldeersel),
stof van lood (en -legeringen): loodaccumulatoren, loodhoudende verf: via pistool of elektrostatische procédés,
kwik (of -verbindingen), koolstofdisulfide, arseenverbindingen, fluor en (-verbindingen), benzeen, tetrachloorkoolstof;
1,1,2,2- tetrachloorethaan en pentachloorethaan
Kankerverwekkende stoffen
Springstoffen
Apparaten voor vervaardiging, opslag of vullen van reservoirs met ontvlambare vloeistoffen en met samengeperste gassen, vloeibare of opgeloste gassen
Werkzaamheden die een ernstige brand of zware ontploffingen kunnen veroorzaken
Uitgravingen van meer dan 2m diep; werk dat instortingen kan veroorzaken
Besturen van graafwerktuigen en graafmachines
Besturen van machines voor het heien van palen
Besturen van hefwerktuigen en het geven van signalen aan bestuurders
Slopen van gebouwen
Oprichten en afbreken van stellingen
Las- of snijwerk met elektrische boog of met de brander in tanks
Gebruik van schiethamers
Arbeid met gevaren op gebied van hoogspanningselektriciteit
Laden en lossen van schepen
Snoeien en vellen van hoogstammige bomen en behandelen van rondhout
In metaalbedrijven: bedienen van fabricage- en transportinrichtingen zoals hoogovens, smeltovens, smeltpannen, warmwalsen,…
Arbeid met gevaarlijke machines, behalve wanneer de machine vast is voorzien van afdoende beschermingsinrichtingen die onafhankelijk werken
van de bediener. De volgende houtbewerkingsmachines:
cirkelzagen, vlakbanken, lintzagen, vandikteschaven, frezen, pennenbanken, kettingfrezen, gecombineerde machines

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

(Codex, titel VIII, hoofdstuk II, art. 8)
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Arbeid met gevaarlijke machines, behalve wanneer de machine vast is voorzien van afdoende beschermingsinrichtingen die onafhankelijk
van de bediener. De volgende leerlooierijmachines: walsmachines, pers- en schaafmachines, machines voor het gladschuren,
karrewalsen, stolmachines en vacuümdroogmachines
Arbeid met gevaarlijke machines, behalve wanneer de machine vast is voorzien van afdoende beschermingsinrichtingen die onafhankelijk
van de bediener. De volgende metaalpersen: schroefpersen met wrijvingskoppeling, excenterpersen met mechanische, pneumatische of
hydraulische koppeling, hydraulische persen
Arbeid met gevaarlijke machines, behalve wanneer de machine vast is voorzien van afdoende beschermingsinrichtingen die onafhankelijk
van de bediener. De persen voor het vormen van plastische stoffen
Arbeid met gevaarlijke machines, behalve wanneer de machine vast is voorzien van afdoende beschermingsinrichtingen die onafhankelijk
van de bediener. De mechanisch bewogen metaalscharen en snijmachines
Arbeid met gevaarlijke machines, behalve wanneer de machine vast is voorzien van afdoende beschermingsinrichtingen die onafhankelijk
van de bediener. De valhamers
Werkzaamheden met wilde of giftige dieren
Schilderwerk indien loodgehalte > 2 % (gewicht in metallische toestand)
Met een door machines bepaald werktempo en met prestatiebeloning
Aanwezigheid op plaatsen waar werkzaamheden worden verricht die ernstige branden of ontploffingen kunnen veroorzaken zoals
-vervaardiging van vloeibare zuurstof, waterstof, collodion, ontvlambare gassen en vloeistoffen
-destillatie en raffinage van KWS-en voortkomende uit petroleum en steenkool
-vullen van verplaatsbare recipiënten met samengeperste gassen, vloeibare of opgeloste gassen andere dan lucht, onder een druk van
meer dan 1 kg/cm2
Lokalen bestemd voor autopsiediensten
Plaatsen in de vilbeluiken waar kadavers en krengen behandeld en bewerkt worden; lokalen waar dieren worden geslacht
Lokalen waar werkzaamheden worden verricht met risico van contact met cyaanwaterstofzuur of met elke stof die dit zuur kan vrijmaken
Lokalen of bouwplaatsen waar door werkzaamheden of werken asbestvezels kunnen worden vrijgemaakt
Het besturen van gemotoriseerde transportwerktuigen (bvb heftruck)
Het bedienen van een platformtruck,

platformheftruck,

werken

werken

werken
werken
werken

pallettruck.

* verboden werkzaamheid
blanco toegelaten mits en (1)
(1) De student is 18 jaar en de studierichting van de jobstudent stemt overeen met de werkzaamheid vermeld in de eerste kolom
Het advies van de preventiedienst en het comité voor preventie en bescherming van de inlener werd gevraagd en er worden bijzondere preventiemaatregelen genomen (onthaal, instructie, toezicht en begeleiding)
(2) De activiteit is toegelaten onder volgende voorwaarden:
- de student is 16 jaar geworden
- de student-werknemer is betrouwbaar en heeft de nodige instructies en adequate opleiding ontvangen**
- de transportvoertuigen voldoen aan volgende technische eisen:
. met een geringe hefhoogte
. 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/h

(3) Het besturen van gemotoriseerde transportwerktuigen (heftruck, reachtruck, trekker) is altijd verboden voor een student-werknemer
(4) De toestellen beschreven onder (2) met een maximum snelheid van 16 km/h en die een meerijdende bestuurder vereisen mogen door student-werknemers ouder dan 18 jaar bestuurd worden en dit onder
dezelfde voorwaarden**
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