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De jobstudent* en het besturen
van mobiele arbeidsmiddelen

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Mag ik...? 16-17 jaar 18 jaar of ouder
een auto besturen

een quad besturen

een heftruck besturen

een reachtruck besturen

een trekker/tractor 
(landbouwvoertuig) besturen

een elektrische stapelaar
besturen

graafwerktuigen besturen

Toegelaten mits geldig rijbewijs
Met een voorlopig rijbewijs mogen geen 
werkgerelateerde activiteiten worden verricht!

Dit is een niet-limitatieve lijst met de meest voorkomende transportmiddelen in een bedrijf. 
Voor specifieke gevallen, moet de wetgeving hieromtrent geconsulteerd worden: Codex, Boek X, Titel 3 - Jongeren op het werk
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een hoogtewerker besturen

Toegelaten mits geldig rijbewijs
Met een voorlopig rijbewijs mogen geen 
werkgerelateerde activiteiten worden verricht!



een schaarlift besturen

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mag ik...? 16-17 jaar 18 jaar of ouder

een manuele transpallet besturen

een meelopende platformtruck besturen

een pallettruck (elektrische transpallet) besturen

Een platformtruck is een transportmiddel dat de last op een vast platform 
of op een andere niet-hefbare inrichting vervoert. 

onder voorwaarden** onder voorwaarden***

Dit is een niet-limitatieve lijst met de meest voorkomende transportmiddelen in een bedrijf. 
Voor specifieke gevallen, moet de wetgeving hieromtrent geconsulteerd worden: Codex, Boek X, Titel 3 - Jongeren op het werk
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onder voorwaarden** onder voorwaarden**

* Een student-medewerker met een studentenovereenkomst

** Voorwaarden:

De student heeft een gepaste opleiding gekregen en instructies ontvangen en staat onder permanent toezicht van een ervaren collega. 
Hij of zij moet ook voldoende verantwoordelijkheidszin hebben om veilig met een transportmiddel te werken. 

Technische eisen van het transportmiddel: 

      - De bedieningsorganen vereisen permanente actie, ze komen bij het loslaten automatisch in de neutrale stand en de rem komt in werking.
      - Toestel enkel met meelopende bestuurder (loopt achter het toestel) en max. snelheid 6 km/uur.

*** Voorwaarden:

De student heeft een gepaste opleiding gekregen en instructies ontvangen en staat onder permanent toezicht van een ervaren collega. 
Hij of zij moet ook voldoende verantwoordelijkheidszin hebben om veilig met een transportmiddel te werken. 

Technische eisen van het transportmiddel: 

      - De bedieningsorganen vereisen permanente actie, ze komen bij het loslaten automatisch in de neutrale stand en de rem komt in werking.
      - Toestel enkel met meerijdende bestuurder (rijdt mee op het toestel en/of platform) en max. snelheid 16 km/uur.

Er worden geen uitzonderingen toegelaten op het besturen van transportwerktuigen door jobstudenten afwijkend van bovenstaand schema. 
Ook niet in uitzonderlijke omstandigheden.

onder voorwaarden***

een meerijdende platformtruck besturen

Een pallettruck is een transportmiddel dat de last net voldoende hoog heft 
om ze vrij te kunnen vervoeren, en dat uitgerust is met een gesteunde vork om palletten te vervoeren.  

Een manuele transpallet is een transportmiddel dat de last net voldoende hoog heft 
om ze vrij te kunnen vervoeren, en dat uitgerust is met een gesteunde vork om palletten te vervoeren.  
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