jongere >18 jaar

jongere volgt land- of
tuinbouwopleiding

jongere werkt occasioneel of
via een
arbeidsovereenkomst in
landbouwbedrijf van zijn
ouders (eenmanszaak of
rechtspersoon) OF van een
derde (vast, tijdelijk, interim)

= arbeid onder gezag
en > 18 jaar

(bij ouders of derde)

jongere doet stage of
verricht arbeid in het
kader van een
opleidingstraject op
landbouwbedrijf

= cat. e)

= cat. c)

jongere werkt occasioneel of
via een
arbeidsovereenkomst in
landbouwbedrijf van zijn
ouders (eenmanszaak of
rechtspersoon) OF van een
derde (vast, tijdelijk, interim)

algemeen verbod
gevaarlijke arbeid*

= arbeid onder gezag
en > 18 jaar

jongere werkt als
jobstudent op
landbouwbedrijf

algemeen verbod
gevaarlijke arbeid*

DUS specifieke regels
voor jongeren niet van
toepassing; wel
gewone regels voor
alle WN
WN mag met alle
arbeidsmiddelen
werken mits RA,
preventiemaatregelen,
opleiding, enz.

jongere volgt geen land- of
tuinbouwopleiding

gevaarlijke arbeid* is
toch toegelaten indien:
- preventiemaatregelen
genomen
- voorafgaand advies PA
en CPBW
- in het bijzijn van een
ervaren WN

verbod om
hefwerktuigen te
bedienen

bepaalde platformtrucks of
transpalletten mogen toch
bediend worden indien:

gevaarlijke arbeid* is
toch toegelaten indien:

DUS specifieke regels
voor jongeren niet van
toepassing; wel
gewone regels voor alle
WN
WN mag met alle
arbeidsmiddelen
werken mits RA,
preventiemaatregelen,
opleiding, enz.

(bij ouders of derde)

jongere doet stage of
verricht arbeid in het
kader van een
opleidingstraject op
landbouwbedrijf

= cat. e)

= cat. c)

jongere werkt als
jobstudent op
landbouwbedrijf

algemeen verbod
gevaarlijke arbeid*

verbod om
hefwerktuigen te
bedienen

gevaarlijke arbeid* is toch
toegelaten indien:
- jobstudent een
studierichting volgt
waarvoor de gevaarlijke
arbeid noodzakelijk is

bepaalde platformtrucks
of transpalletten mogen
toch bediend worden
indien:

- verantwoordelijkheidszin
en opleiding

- activiteit is
onontbeerlijk voor de
opleiding

- preventiemaatregelen
genomen

- preventiemaatregelen
genomen

- preventiemaatregelen
genomen

- verantwoordelijkheidszin
en opleiding

- voorafgaand advies PA en
CPBW

- in het bijzijn van een
ervaren WN

- voorafgaand advies PA
en CPBW

- preventiemaatregelen
genomen

- in het bijzijn van een
ervaren WN

- voorafgaand advies PA
en CPBW

- in het bijzijn van een
ervaren WN

- in het bijzijn van een
ervaren WN

*Gevaarlijke arbeid die jongeren niet mogen verrichten (art. X.3-8 Codex Welzijn op het Werk):
Alle arbeid die jongeren fysiek of psychisch niet aankunnen
Arbeid waardoor jongeren blootgesteld worden aan giftige, kankerverwekkende of andere gevaarlijke stoffen, aan ioniserende straling, aan extreme hitte of koude, lawaai of trillingen
Arbeid die grote risico’s inhoudt die jongeren mogelijk nog niet kunnen inschatten
In elk geval is dit gevaarlijke arbeid :
Arbeid die blootstelt aan de chemische, fysische en biologische agentia van bijlage X.3-1, A (bv. ontvlambare of ontplofbare stoffen, lood, asbest, enz.)
Activiteiten opgenomen in bijlage X.3-1, B (bv. werken met graafmachines of andere gevaarlijke machines zoals landbouwmachines, het vellen van hoge bomen, enz.)
Arbeid op de plaatsen in bijlage X.3-1, C (bv. slachterijen, vilbeluiken, arbeidsplaatsen waar explosies kunnen plaatsvinden, enz.)

algemeen verbod
gevaarlijke arbeid*

gevaarlijke arbeid* is
toch toegelaten indien:
- activiteit onontbeerlijk
is voor de opleiding
(andere dan
land/tuinbouw)
- preventiemaatregelen
genomen
- in het bijzijn van een
ervaren WN

jongere < 15 jaar alle
arbeid is verboden
(=kinderarbeid)

jongere 15 ≤ 18 jaar

jongere volgt land- of
tuinbouwopleiding

jongere volgt geen land- of
tuinbouwopleiding

jongere volgt voltijds onderwijs of
deeltijds onderwijs

jongere werkt occasioneel
of via arbeidsovereenkomst
in landbouwbedrijf van zijn
ouders (eenmanszaak of
rechtspersoon) OF van een
derde (vast, tijdelijk,
interim)

jongere werkt als
jobstudent op
landbouwbedrijf (bij
ouders of derde)

jongere doet stage
of verricht arbeid in
een opleidingstraject
op landbouwbedrijf

jongere werkt via
een
leerovereenkomst
op landbouwbedrijf

jongere verricht
vorm van arbeid IN
de
onderwijsinstelling

= cat. e)

= cat. c)

= cat. b)

= cat. d)

= cat. a)

jongere is < 16
jaar

algemeen
verbod
gevaarlijke
arbeid*

jongere is ≥ 16
jaar

algemeen
verbod
gevaarlijke
arbeid*

algemeen
verbod
gevaarlijke
arbeid*

verbod om
hefwerktuigen te
bedienen

geen
afwijkingen
mogelijk
onder 18 jaar

algemeen
verbod
gevaarlijke
arbeid *

algemeen
verbod
gevaarlijke
arbeid*

gevaarlijke arbeid* is
toegelaten indien:
- gevaarlijke activiteit is
onontbeerlijk voor de
opleiding

bepaalde transpaletten
mogen bediend worden
indien:

geen
afwijkingen
mogelijk

- jongere minstens 16
jaar oud is
gevaarlijke arbeid* is
toegelaten indien:

verantwoordelijkheidszi
n en opleiding

- specifieke en
adequate opleiding
ontvangen

- preventie maatregelen
genomen

- preventie
maatregelen genomen
- in het bijzijn van een
ervaren werknemer

algemeen verbod
gevaarlijke arbeid*

- voorafgaand advies PA
en CPBW
- in het bijzijn van een
ervaren WN

- preventiemaatregelen
genomen
gevaarlijke arbeid* is
toegelaten indien:
- activiteit is
onontbeerlijk voor de
beroepsopleiding
preventiemaatregelen
genomen
-in het bijzijn van een
ervaren werknemer

gevaarlijke arbeid* is
toegelaten indien:

- in het bijzijn van een
ervaren WN (=
leerkracht)

- activiteit is
onontbeerlijk voor de
beroepsopleiding

als er gebruik wordt gemaakt
van infrastructuur van een
landbouwbedrijf (omdat
school dit niet heeft bv.), kan
dit ook als arbeid IN de
onderwijsinstelling worden
beschouwd indien:
- het niet gaat om productieve
arbeid
- er geen contact is met
andere WN
- onder toezicht van
praktijkleerkracht

*Gevaarlijke arbeid die jongeren niet mogen verrichten (art. X.3-8 Codex Welzijn op het Werk):
Alle arbeid die jongeren fysiek of psychisch niet aankunnen
Arbeid waardoor jongeren blootgesteld worden aan giftige, kankerverwekkende of andere gevaarlijke stoffen, aan ioniserende straling, aan
extreme hitte of koude, lawaai of trillingen
Arbeid die grote risico’s inhoudt die jongeren mogelijk nog niet kunnen inschatten
In elk geval is dit gevaarlijke arbeid :
Arbeid die blootstelt aan de chemische, fysische en biologische agentia van bijlage X.3-1, A (bv. ontvlambare of ontplofbare stoffen, lood,
asbest, enz.)
Activiteiten opgenomen in bijlage X.3-1, B (bv. werken met graafmachines of andere gevaarlijke machines zoals landbouwmachines, het
vellen van hoge bomen, enz.)
Arbeid op de plaatsen in bijlage X.3-1, C (bv. slachterijen, vilbeluiken, arbeidsplaatsen waar explosies kunnen plaatsvinden, enz.)

- RA (evt met PA school)

(bij ouders of derde)

jongere doet stage
of verricht arbeid in
het kader van een
opleidingstraject op
landbouwbedrijf

= cat. e)

= cat. c)

jongere werkt als
jobstudent op
landbouwbedrijf

= cat. a)

jongere is < 16
jaar

algemeen
verbod
gevaarlijke
arbeid*

jongere is ≥ 16
jaar

algemeen
verbod
gevaarlijke
arbeid*

geen
afwijkingen
mogelijk

algemeen verbod
gevaarlijke arbeid*
geen afwijkingen
mogelijk onder 18
jaar

verbod om
hefwerktuigen te
bedienen

algemeen verbod
gevaarlijke
arbeid*

bepaalde transpalletten
mogen bediend worden
indien:

gevaarlijke arbeid* is
toch toegelaten indien:

- jongere minstens 16 jaar
is
- verantwoordelijkheidszin
en opleiding
- preventiemaatregelen
genomen

gevaarlijke arbeid*
is toegelaten
indien:
- specifieke en
adequate opleiding
preventiemaatrege
len genomen

- preventiemaatregelen
genomen
- in het bijzijn van een
ervaren WN

jongere werkt
occasioneel of via een
arbeidsovereenkomst in
landbouwbedrijf van zijn
ouders (eenmanszaak of
rechtspersoon) OF van
een derde (vast, tijdelijk,
interim)

- in het bijzijn van
een ervaren
werknemer

- voorafgaand advies PA
en CPBW
- in het bijzijn van een
ervaren WN

- gevaarlijke arbeid
onontbeerlijk is voor
de opleiding (andere
dan land/tuinbouw)
preventiemaatregelen
genomen
- in het bijzijn van een
ervaren WN

Bestuurder is een jongere (≤ 18 jaar of jobstudent)

Op de openbare weg

Land- of bosbouwtrekker
Land- of bosbouwtrekker + niet-gemechaniseerde aanhangwagen
Land- of bosbouwtrekker + gemechaniseerde aanhangwagen (bv.
kipwagen)
Land- of bosbouwtrekker + gedragen of getrokken, verwisselbare machine
Zelfrijdende landbouwmachine
(Vast opgestelde) landbouwmachine (bv. oogstmachine, preimachine, enz.)

Rijbewijs categorie G *
Rijbewijs categorie G *
Rijbewijs categorie G *

Productieplaats (akker, bos, …), opslagplaats, leveringsplaats
= landbouwactiviteiten
Besturen *
Besturen of bedienen (laden en lossen, …) *
Besturen of bedienen**

Rijbewijs categorie G *
Rijbewijs categorie G *
NVT

Besturen of bedienen **
Besturen of bedienen **
Bedienen **

*bovendien moeten uiteraard ook de andere, algemene voorwaarden vervuld zijn, zoals RA, bekwaamheid, opleiding, nodige preventiemaatregelen, …
** In toepassing van art. X.3-8, tweede lid, 3° en bijlage X.3-1, B, 16°, tweede lid, 7e streepje. Hierop zijn uitzonderingen waarbij besturen of bedienen van deze ‘landbouwmachines’ wel toegelaten is onder bepaalde voorwaarden, die
verschillen naargelang categorie waartoe jongere behoort: zie art. X.3-10 en art. X.3-11.

