
In zijn studie concentreert Iouri
Tougarinoff zich voornamelijk op vei-
ligheid ('safety'). In een eerste fase

analyseert hij de geldende basiswetge-
vingen in België. Vervolgens heeft hij het
over de verantwoordelijkheid van facili-
ty managers die aangesteld worden als
bouwheer. Dit onderwerp trekt steeds
meer de aandacht van het beroep, voor-
al omdat zware verantwoordelijkheden
op het gebied van veiligheid zelfs kunnen
leiden tot gevangenisstraffen! Gebouwen
die beheerd worden door facility
managers, worden met de jaren immers
veranderd en verbouwd. Bij grote werk-
zaamheden wordt de facility manager
dus bouwheer, zijnde opdrachtgever, en
wordt hij als strafrechtelijk aansprake-
lijk beschouwd. 

De Welzijnscodex
Sinds 1946 geldt het ARAB (Algemeen
Reglement voor de Arbeidsbescher-
ming) als referentie wat de wetgeving 
op het gebied van veiligheid betreft. 
Na tal van wijzigingen werd het 
ARAB geleidelijkaan vervangen door de
Welzijnscodex. Deze codex trad in 1996
in werking en vormt de Belgische wet op
het gebied van veiligheid en gezondheid
op het werk. De bedoeling van deze wet
is om de veiligheid, de gezondheid en het
welzijn van de werknemers systematisch
te verbeteren. De Welzijnscodex bepaalt
de verantwoordelijkheden van de werk-
gever en werknemer en bevordert de
samenwerking tussen beide partijen. 
Elk bedrijf moet voorzien in een preven-
tiebeleid om de risico’s met betrekking tot
gezondheid, veiligheid, hygiëne, milieu,
ergonomie, psychosociale belasting en
verfraaiing van de werkplek en de
geweldpleging en ongewenste of morele
intimiteiten op het werk te beperken.
Bovendien moeten bedrijven met minder
dan 50 werknemers een Comité voor
Preventie en Bescherming op het Werk
(CPBW) oprichten, dat in de eerste plaats
moet bijdragen tot de veiligheid, hygiëne
en gezondheid op het werk. Dit comité
bestaat uit een afvaardiging van de werk-
nemers (gekozen door het personeel van
het bedrijf), een werkgeversafvaardiging
(die de directie vertegenwoordigt) 
en enkele experts (die advies geven). 
Het CPBW is het overlegorgaan van de
werknemers ten aanzien van de werking

van de Interne Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk (IDPBW) en
van de Externe Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk (EDPBW). 
De IDPBW heeft als taak om de mogelij-
ke risico’s voor de werknemers van het
bedrijf te identificeren. Maar voor som-
mige aspecten van deze taak zal de werk-
gever daarnaast een beroep moeten doen
op een EDPBW die bijvoorbeeld techni-
sche controles op de werkplek zal uit-
voeren. 

De positie van de facility
manager op een bouwwerf
Als concreet voorbeeld nemen we een
bedrijf dat een van zijn gebouwen wil
renoveren en de hulp wil inroepen van
een extern bedrijf om de werken uit te
voeren. De facility manager van het bedrijf
wordt benoemd tot bouwheer. Voor de
verbouwingen van start gaan, moet een
veiligheidscoördinator aangeduid wor-
den, wanneer minstens twee aannemers
gelijktijdig of achtereenvolgens op de
werf werkzaamheden uitvoeren. Deze
coördinator werkt een veiligheids- en
gezondheidsplan (VGP) uit, dat opgeno-
men wordt in het bestek van de aanne-
mers. Vervolgens voert hij tijdens de werk-
zaamheden regelmatig controles uit en
houdt hij een coördinatiedagboek bij,
waarin hij zijn opmerkingen en com-
mentaar noteert. Wanneer de werken
voorbij zijn, bezorgt hij de bouwheer een
postinterventiedossier (PID). We wijzen er
echter op dat de coördinator geen dwin-
gende maatregelen mag opleggen als de
aanbevolen maatregelen niet nageleefd
worden. Enkel de bouwheer (meestal de
facility manager van het bedrijf) heeft
daartoe het recht en mag zelfs de totale
stillegging van de bouwwerf eisen. Als de
oppervlakte van de werkzaamheden meer
dan 500m² bedraagt, is het bovendien 
de taak van de bouwheer om een 
veiligheidscoördinator aan te duiden.
Aangezien de facility manager vaak bouw-
werven van meer dan 500m² moet behe-
ren, is hij dus wettelijk verplicht om een
veiligheidscoördinator te benoemen. 
Als deze wet niet nageleefd wordt, kun-
nen de boetes oplopen tot 10.000 euro en
één jaar gevangenisstraf. Het is dan ook
uiterst belangrijk dat de facility manager
zich laat omringen door bekwame en
betrouwbare personen om deze rol op

Iouri Tougarinoff, 
student van het
postgraduaat facility
management en project
manager bij L.O.G., 
heeft als eindwerk een
veiligheidsvademecum
voor facility managers
gemaakt. In dit
vademecum behandelt 
hij zowel de veiligheids-
problematiek als de
verantwoordelijkheid 
van facility managers. 
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Tougarinoff raadt facility managers aan om
ervoor te zorgen dat hun werkgever naast

de verzekering inzake burgerlijke
aansprakelijkheid ook een

rechtsbijstandverzekering afsluit.

Veiligheidsvademecum 
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zich te nemen, want in geval van een overtreding is hij aan-
sprakelijk. Ten slotte bepaalt de Welzijnscodex eveneens
een medeverantwoordelijkheid tussen de opdrachtgever (de
facility manager) en de contractanten (externe bedrijven). 
Het is dus absoluut noodzakelijk dat de volgende twee basis-
regels in acht genomen worden: de contracten afdanken die
geen veiligheidsgaranties bieden en altijd een contract tus-
sen de opdrachtgever en de contractanten sluiten. 

Nog enkele tips
In zijn vademecum raadt Iouri Tougarinoff de facility manager
aan om goed na te gaan of de werf aangegeven is, en om zich
te vergewissen van de wettelijkheid van elke werknemer.
Daartoe is het voldoende om te controleren of elke werkne-
mer een SIS-kaart kan voorleggen. Elke sociaal-verzekerde
moet deze kaart steeds bij zich hebben op de werkplek. Het
is eveneens raadzaam om ervoor te zorgen dat de werknemers
hun persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) dragen,
wat jammer genoeg niet altijd het geval is. Ten slotte staat de
facility manager meestal ook in voor het beheer van de sig-
nalisatie. 

Een rechtsbijstandverzekering
Aangezien een facility manager heel wat grote verantwoor-
delijkheden heeft, kan hij verwikkeld raken in een ongeluk
met zware strafrechtelijke gevolgen. Bijgevolg wordt hem sterk
aangeraden om samen met zijn werknemer schriftelijk een
nauwkeurige beschrijving op te stellen van zijn functie en van
de taken die hij zal moeten uitvoeren. Dit zal geschillen
vermijden in geval van een eventuele gerechtelijke procedure.
Bovendien is het wenselijk om aan de werkgever te vragen
om een rechtsbijstandverzekering te sluiten. Een facility
manager die niet gedekt is, zou immers alleen belast kunnen
worden met de strafrechtelijke aansprakelijkheden, als zijn
werkgever alle verantwoordelijkheid van zich schuift.
Aangezien gerechtelijke procedures lang kunnen duren en
heel duur kunnen zijn, is het geen slecht idee om zich goed
te wapenen tegen dergelijke risico's eigen aan het beroep.

Damien SIGNORATO �

• Veiligheidsvademecum ten dienste 
van de Facility Manager (juni 2008)
Dit document is enkel beschikbaar in het Frans 
en is een eindwerk in het kader van de opleiding
‘Postgraduaat Facility Management’ van de Haute
Ecole de la Province de Liège, in samenwerking 
met de IFMA. De bedoeling van dit vademecum is
om facility managers een volledig werkinstrument te
bieden met betrekking tot de problematiek van de
veiligheid ('safety') en om te wijzen op hun
verantwoordelijkheden.
Auteur: Iouri Tougarinoff.
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