Bent u aansprakelijk?

De Belgische wetten en normen die de inspectie en het
onderhoud van noodverlichting beschrijven, zijn duidelijk;
de beheerder van het gebouw is verantwoordelijk voor de
goede werking van de installatie.
Omdat de beheerder - of de door hem aangeduide deskundig
persoon - verantwoordelijk is, kan deze ook strafrechtelijk
aansprakelijk gesteld worden.

Deze verantwoordelijkheid omvat het opzetten van de
nodige systemen en structuren die instaan voor drie
opgelegde wettelijke taken:
Systematische uitvoering
Normconformiteit
Rapportage

Deze leaflet geeft u alvast een beknopt overzicht van uw wettelijke verplichtingen, en hoe ETAP NV je kan helpen daarmee
volledig in orde te zijn.

WETTEN & NORMEN
Wanneer en hoe noodverlichtingsinstallaties geïnspecteerd en onderhouden moeten worden, is bij wet geregeld. Alle eisen
die in de wet zijn geschreven zijn dan ook bindend. Normen zijn verplicht voor zover zij ingeschreven staan in een wet, er
zijn echter ook situaties waar een norm niet expliciet wordt vermeld maar toch opgevolgd moet worden.

VERPLICHTINGEN

PERIODIEKE INSPECTIES

ONDERHOUD

NOODVERLICHTINGSDOSSIER

De voorgeschreven maandelijkse
inspecties kunnen, afhankelijk van de
configuratie van uw noodverlichtingsinstallatie, soms geautomatiseerd
worden. De jaarlijkse inspectie is
verplicht en moet fysiek uitgevoerd
worden.

Alle
onderhoudswerken
dienen
uitgevoerd te worden volgens de
voorschriften van de fabrikant. Het is
aangewezen hiervoor de adviezen uit
de uitgave ‘Regels van goed vakmanschap: Noodverlichting’ van Agoria
op te volgen. www.agoria.be

Het is verplicht een hard-copy
dossier bij te houden van uw
noodverlichtingsinstallatie, waarin
onder meer schema’s, logboeken en
systeeminformatie worden opgenomen.

Gezien de zogenaamde omgekeerde bewijslast wordt gehanteerd, dient u, in het geval van calamiteit, aan de hand van
het noodverlichtingsdossier te bewijzen dat de noodzakelijke maatregelen effectief werden genomen.

ETAP NV kan u helpen met de praktische en administratieve verplichtingen omtrent uw noodverlichtingsinstallatie zodat u
de focus kan blijven leggen op uw kernactiviteiten. We bieden zelfs de mogelijkheid aan om formeel de aansprakelijkheid
van u over te nemen.
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