
LOPENDEBANDOVEREENKOMST 
 
 
Naam bedrijf 
Adres 
PC PLAATS 
 
Aanleiding 
Per 1 april 2007 is het toegestaan dat jongeren van 13, 14 en 15 jaar werkzaamheden verrichten aan een 
lopende band.  De ‘Nadere Regeling Kinderarbeid’ waarin dit is vastgelegd schrijft wel voor in artikel 1.1. 
lid 4 dat voordat deze jongeren aan een lopende band mogen werken een overeenkomst wordt afgesloten 
tussen de werkgever, de jongere en die mede ondertekend wordt door (één van) de ouders of voogd van 
de jongere. 
 
Overeenkomst 
 
Naam  als vertegenwoordiger van bovengenoemd bedrijf, hierna te noemen: “bedrijf” en  
Naam ouder of voogd, hierna te noemen: “ouder of voogd” van  
Naam jongere, geboortedatum      , hierna te noemen: “jongere” 
 
komen het volgende overeen: 
 
1. De lopendebandovereenkomst geldt gedurende de tijd die de jongere op het bedrijf werkzaam is. 

Tijdens deze periode kan de jongere werkzaamheden aan een lopende band uitvoeren voor het 
(werkzaamheid omschrijven bijv. pellen bollen of sorteren van ... ). 
 

2. Het bedrijf draagt er zorg voor dat de werkzaamheden door de jongere veilig en gezond uitgevoerd 
worden met inachtneming van de bepalingen uit de Nadere Regeling Kinderarbeid (zie onder). 
 

3. Het bedrijf heeft de ouders of voogd van de jongere geïnformeerd over de werkzaamheden en de 
daaraan verbonden risico’s en voorschriften die door de jongere bij het bedrijf uitgevoerd gaan worden. 
 

  
 
Plaats,       
 
Namens het bedrijf: 
 
Naam vertegenwoordiger bedrijf 
 
 
______________________________________  
Handtekening 
 

Plaats,       
 
 
 
Naam jongere 
 
 
______________________________________  
Handtekening 
 
 

 Plaats,       
 
Namens de ouders of voogd: 
 
Naam ouder of voogd 
 
 
______________________________________  
Handtekening 
 

 



In de Nadere Regeling Kinderarbeid zijn in de toelichting de volgende voorwaarden gesteld aan het 
verrichten van werkzaamheden aan een lopende band: 
• indien met meerdere personen aan een lopende band wordt gewerkt, geldt voor elke zijde van de band 

waaraan wordt gewerkt dat de laatste persoon aan de band een volwassene is; 
• de bandsnelheid is zodanig dat het te pakken, dan wel te plaatsen object minimaal 8 seconden binnen 

de primaire reikcirkel van het kind blijft (binnen 40 centimeter breedte tussen de ellebogen en binnen 
45 centimeter naar voren reiken); 

• de maximale voorwaartse reikafstand is 30 centimeter. Deze afstand is 45 centimeter als het kind de 
mogelijkheid heeft tijdens of tussen de werkhandelingen door de onderarmen af te steunen op een 
vlakke ondergrond van tenminste 8 centimeter diep en 60 centimeter breed; 

• de temperatuur in de ruimte waarin wordt gewerkt is gedurende de hele arbeidstijd lager dan 28 
graden Celsius; 

• voor hele lichaamstrillingen die het lichaam binnendringen via een grondvlak of een stoel geldt een 
maximale blootstelling van 0,5 m/s2 gedurende de hele arbeidstijd. Voor hand- / armtrillingen geldt een 
maximale blootstelling van 2,5 m/s2 gedurende de hele arbeidstijd; 

• de werkplekken aan de lopende band zijn fysiek afgescheiden van heftruckverkeer (en andere gevaar 
opleverende machines/apparaten/situaties); 

• indien een kind zich verplaatst door zones waar sprake is van intern transport of aanwezigheid van 
andere gevaar opleverende machines/apparaten/situaties: een kind verplaatst zich door de hal en over 
het terrein in interne transportzones, uitsluitend onder directe begeleiding van een volwassene.  

 
In de regeling zelf is in artikel 1.1 lid 3 vastgelegd dat: 

Onacceptabele veiligheidsrisico’s voor een kind of zijn omgeving zijn in ieder geval aanwezig bij 
werkzaamheden met of in de omgeving van mechanische arbeidsmiddelen waarbij brand-, 
elektrocutie-, knel-, plet-, snij- of valgevaar bestaat. 

Deze werkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd (noch mogen zij in de directe 
omgeving aanwezig zijn). 


