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Werken met jongeren van 16 en 17 jaar
1. Wat u moet weten
Jongeren van 16 en 17 jaar mogen allerlei soorten werk doen.
Verboden voor alle werknemers jonger dan 18 jaar is werk dat gevaarlijk of schadelijk is
voor de gezondheid.
Werknemers van 16 en 17 jaar mogen sommige risicovolle werkzaamheden wel verrichten,
maar dan:
uitsluitend onder deskundig toezicht, zodat alle gevaar voorkomen wordt;
moet deze toezichthouder in de gaten houden of de jongere het werk goed doet, geen
gevaar loopt of gevaarlijke situaties veroorzaakt;
moet diegene die toezicht houdt, zelf goed bekend zijn met het werk dat hij zijn pupil
opdraagt.
Als u er niet in slaagt om deskundig toezicht zo te organiseren dat het gevaar bij bijzondere
werkzaamheden wordt voorkomen, dan zijn de werkzaamheden alsnog verboden.
2. Werknemers van 16 en 17 jaar mogen de volgende werkzaamheden uitvoeren
Zij mogen deze werkzaamheden alleen onder deskundig toezicht uitvoeren.
Het gaat daarbij om de volgende werkzaamheden:
werken in een omgeving waar gevaar voor instorting bestaat;
werken aan of in de buurt van hoogspanningsleidingen;
werken met stoffen die kunnen ontploffen, die irriterend of bijtend zijn of waarbij op de
verpakking staat dat de stof schadelijk is met als toevoeging ‘onherstelbare effecten niet
uitgesloten’;
werken met persgassen, onder druk vloeibaar gemaakte gassen en opgeloste gassen.
Dat geldt ook voor het werken aan of met kuipen, bassins, leidingen of reservoirs waarin
zich één of meer van deze gassen bevinden;
werken met, maken of vasthouden van artikelen die kunnen ontploffen, zoals vuurwerk;
het besturen van een trekker en het aan- of afkoppelen van aanhangwagens of
werktuigen. 16- en 17-jarigen mogen alleen met een trekker op de openbare weg rijden
als ze een trekkerrijbewijs hebben;
werken met wilde, giftige of andere dieren die gevaar opleveren;
het slachten van dieren in een slachthuis;
eentonig werk doen, waarvoor de werknemer per stuk wordt betaald;
aan een machine of lopende band staan, waarbij de werknemer niet zélf zijn werktempo
kan bepalen.
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3. Waar u aan moet denken bij het organiseren van toezicht
Voor welke taken is de jongere werknemer het meest geschikt?
Is hij goed geïnstrueerd met betrekking tot zijn taak?
Zijn er voldoende en adequate veiligheidsbrillen, speciale kleding, veiligheidsschoeisel en helmen aanwezig?
Gebruikt of past de werknemer deze op de juiste manier toe?
Werkt diegene die toezicht moet houden, vlak bij de betreffende werknemer of is die direct
oproepbaar?
Wordt de werkplek regelmatig beoordeeld op risico’s voor de veiligheid?
Is de voorlichting en instructie goed bij de werknemer overgekomen?
Is nieuwe instructie wellicht noodzakelijk?
Kan diegene die toezicht houdt, ingrijpen in het productieproces wanneer dat noodzakelijk
is voor de veiligheid van de werknemer?
4. Werknemers jonger dan 18 jaar mogen niet
werken met stoffen die giftig, sensibiliserend, kankerverwekkend, mutageen en voor de
voortplanting schadelijk zijn (gevaarsaanduidingen horen op de verpakking van de stoffen
te staan). Let op. Hieronder vallen ook bestrijdingsmiddelen. Jongeren mogen pas 14
dagen na het verspuiten van bestrijdingsmiddelen op een gewas, opnieuw met dat gewas
in aanraking komen;
. werken met stoffen die zich in het lichaam ophopen of slecht zijn voor de gezondheid
(gevaarsaanduidingen horen op de verpakking van de stoffen te staan);
. werken met biologische agentia (virussen, bacteriën) die ernstige ziekten bij mensen kunnen
veroorzaken. Zie hiervoor het Arbobesluit, afdeling 9, Biologische agentia, artikel 4.84, lid
3, c en d.;
werken met of aan kuipen, bassins, leidingen of reservoirs met daarin één of meer van de
genoemde stoffen;
werken onder overdruk, zoals duiken, in een caisson en in afgesloten ruimten;
werken met toestellen die schadelijke, niet-ioniserende, elektromagnetische straling
kunnen uitzenden, zoals sealapparatuur, lasers en radarinstallaties;
werken op lawaaiige plekken. De dagelijkse blootstelling aan lawaai mag niet hoger zijn
dan gemiddeld 85 dB(A). Let op. Dit is een absolute norm, waarbij geen rekening wordt
gehouden
met
de
dempende
werking
van
gehoorbeschermers;
werken met apparatuur die zo trilt dat het gevaar oplevert voor de gezondheid.

