
 
 

 
 

 
 

Welke werkzaamheden mogen jongeren wel en niet 
 
Kinderen (de categorie die jonger is dan 16 jaar) en jongeren (16- en 17-jarigen) mogen slechts 
onder bepaalde voorwaarden werkzaamheden uitvoeren. In principe geldt er zelfs een verbod 
op kinderarbeid. In de Arbeidstijdenwet staan strenge regels. Voor kinderen van 15 jaar of 
jonger geldt dat zij alleen bij uitzondering en dan onder strenge voorwaarden mogen werken.  
Jongeren van 16 en 17 jaar mogen wel werken, maar bepaalde werkzaamheden zijn verboden. 
Goede voorlichting en toezicht zijn altijd noodzakelijk. Voor jeugdigen zijn ook aangepaste 
arbeids- en rusttijden. In deze instructie wordt hierop niet verder ingegaan. Meer informatie 
hierover is te vinden op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2011/04/29/de-arbeidstijdenwet-
nederlands  
 
Hieronder vind je een overzicht van werkzaamheden die je alleen mag uitvoeren onder toezicht 
van een deskundige en een overzicht met verboden werkzaamheden. Indien je twijfelt of je 
bepaalde werkzaamheden wel mag uitvoeren, neem dan contact op met je leidinggevende of 
InstallatieWerk.  
 
Werkzaamheden die onder deskundig toezicht mogen worden uitgevoerd:  
■ werkzaamheden waarbij gevaar bestaat voor instorting.  
■ werken aan, met of in de directe omgeving van hoogspanningsleidingen.  
■ werken met stoffen die ontploffen, 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 werken aan of met kuipen, bassins, leidingen of reservoirs waarin zich een 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. 
Let op: 16- en 17-jarigen mogen met een trekker op de openbare weg rijden als ze een 
trekkerrijbewijs hebben.  
■ eentonig werk doen waarvoor de werknemer per stuk wordt betaald; aan een machine of 
lopende band staan waarbij de werknemer niet zelf zijn werktempo kan bepalen.  
 
Verboden werk:  
Werk dat gevaarlijk of schadelijk is voor de gezondheid is verboden voor alle werknemers 
jonger dan 18 jaar. Jongeren onder de 18 jaar mogen niet:  
■ Werken met stoffen die giftig, sensibiliserend, kankerverwekkend, mutageen en voor de 
voortplanting schadelijk zijn (gevaaraanduidingen horen op de verpakking van de stoffen te 
staan). Let op: hieronder vallen ook bestrijdingsmiddelen.  
■ Werken met stoffen die zich in het lichaam ophopen of slecht zijn voor de gezondheid 
(gevaaraanduidingen horen op de verpakking van de stoffen te staan); werken met biologische 
agentia (virussen, bacteriën) die ernstige ziekten bij mensen kunnen veroorzaken.  
■ Werken met of aan kuipen, bassins, leidingen of reservoirs met daarin een of meer giftige 
stoffen (informatie hierover kan worden opgevraagd bij InstallatieWerk).  
■ Werken onder overdruk: zoals duiken, in een caisson (werkkamer onder water met overdruk) 
en in afgesloten ruimten.  
■ Werken met toestellen die schadelijke niet-ioniserende elektromagnetische straling kunnen 
uitzenden, bijvoorbeeld sealapparatuur, lasers en radarinstallaties.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2011/04/29/de-arbeidstijdenwet-nederlands
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2011/04/29/de-arbeidstijdenwet-nederlands


 
 

 
 

 
 

■ Werken op lawaaiige plekken. De dagelijkse blootstelling aan lawaai mag niet hoger zijn dan 
gemiddeld 80 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.  
■ Werken tussen 23:00 en 06:00uur.  
 


