
ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET 
 
Voorlichting en onderricht 
Artikel 8 
1. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te 

verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, alsmede over de 
maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken. Tevens zorgt 
de werkgever ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de wijze 
waarop de deskundige bijstand, bedoeld in de artikelen 13, 14, 14a en 15, in zijn bedrijf of 
inrichting is georganiseerd. 

 
4. De werkgever ziet toe op de naleving van de instructies en voorschriften gericht op het 

voorkomen of beperken van de in het eerste lid genoemde risico’s alsmede op het juiste 
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 
Melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten 
Artikel 9 
1. De werkgever meldt arbeidsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een 

ziekenhuisopname direct aan de daartoe aangewezen toezichthouder en rapporteert 
hierover desgevraagd zo spoedig mogelijk schriftelijk aan deze toezichthouder. 

2. De werkgever houdt een lijst bij van de gemelde arbeidsongevallen en van 
arbeidsongevallen welke hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen en 
registreert daarop de aard en datum van het ongeval. 

 
Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening 
Artikel 15 
1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van 

artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door 
hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. 

2. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in: 
a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; 
b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van 

ongevallen; 
c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen 

in het bedrijf of de inrichting. 
3. De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn 

zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken 
naar behoren kunnen vervullen. 

 
Informatierechten deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners 
en arbodiensten 
Artikel 15a 
De werkgever zorgt ervoor dat de deskundige werknemers en de andere deskundige 
personen, bedoeld in artikel 13, de personen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, de 
bedrijfshulpverleners, bedoeld in artikel 15, en de arbodienst kennis kunnen nemen van: 

a. de ongevalsrapportages en de lijst van arbeidsongevallen, bedoeld in artikel 9; 
b. een eis als bedoeld in artikel 27, eerste lid; 
c. een bevel als bedoeld in artikel 28, eerste lid; 
d. een verzoek om ontheffing als bedoeld in artikel 30, tweede lid; 
e. een beschikking tot toepassing van bestuursdwang of tot oplegging van een 

dwangsom als bedoeld in artikel 28a; 
f. een rapport als bedoeld in artikel 36, eerste lid; 

   g. een beschikking als bedoeld in artikel 37, eerste lid. 
 



In artikel 15 wordt, in aanvulling op de algemene zorgverplichting van de werkgever in 
artikel 3, eerste lid, onder e, bepaald dat de werkgever zich voor de feitelijke uitvoering 
van die verplichting moet laten bijstaan door daartoe aangewezen werknemers. De taken 
van die bedrijfshulpverleners worden omschreven en er wordt bepaald aan welke eisen de 
bedrijfshulpverleners moeten voldoen. 
 
Het artikel is vereenvoudigd en nog meer afgestemd op artikel 8, tweede lid, van Richtlijn nr. 
89/391/EEG, waarvan het de implementatie vormt. 
Daartoe zijn ondermeer de volgende wijzigingen doorgevoerd. «het voorkomen en 
beperken van ongevallen» is gewijzigd in het beperken van de gevolgen van ongevallen, 
waarbij het voorkomen van ongevallen als taak van de bedrijfshulpverleners is geschrapt. 
  
Ongevalspreventie wordt ook in de richtlijn niet beschouwd als behorend tot de taak van de 
bedrijfshulpverlener. 
De taak voor de bedrijfshulpverleners om hulpverleningsorganisaties te alarmeren 
en daarmee samen te werken, is komen te vervallen. In artikel 8, eerste lid, van de 
richtlijn wordt het onderhouden van de nodige verbindingen met diensten van buitenaf 
geformuleerd als een verplichting voor de werkgever. Het is de verantwoordelijkheid van 
de werkgever om te bepalen wie hij met deze taak belast. Dit behoeven dus niet per se de 
bedrijfshulpverleners te zijn. De bedoelde verplichting heeft daarom een plaats gekregen in 
de algemene werkgeversverplichtingen in artikel 3, eerste lid, onder e. 
 
Het derde lid is eveneens meer afgestemd op de richtlijn, die voorschrijft dat de 
werknemers een opleiding moeten krijgen, talrijk genoeg moeten zijn en over geschikt 
materiaal moeten beschikken. De ervaringseis is daarbij geschrapt, omdat het voor zich 
spreekt dat het opleidingsniveau op peil moet worden gehouden. 
 
De bepaling dat de werkgever-natuurlijke persoon met niet meer dan 15 werknemers 
zelf bedrijfshulpverleningstaken mag verrichten is komen te vervallen. De in het eerste lid 
opgenomen verplichting voor de werkgever om zich voor de bedrijfshulpverlening te laten 
bijstaan door werknemers impliceert namelijk al dat in kleine bedrijven de werkgever zelf 
die taken ook kan uitvoeren, waarbij hij wel een bedrijfshulpverlener moet aanwijzen om 
hem bij afwezigheid te vervangen zodat kan worden voldaan aan de eis dat er altijd een 
bedrijfshulpverlener aanwezig moet zijn. 
Naast algemene verplichtingen voor de werkgever op het terrein van veiligheid en 
gezondheid van werknemers worden, op grond van Richtlijn nr. 89/391/EEG, specifieke 
verplichtingen opgelegd op het terrein van eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van 
werknemers bij ernstig en onmiddellijk gevaar. De werkgever moet maatregelen nemen om 
te zorgen dat deze crisissituaties op een goede manier worden beheerst. Deze maatregelen 
zijn een kwestie van maatwerk; de werkgever moet ze afstemmen op de aard en de grootte 
van de activiteiten van zijn bedrijf. Bij het nemen van maatregelen zal de werkgever rekening 
moeten houden met de normaliter in het bedrijf of instelling aanwezige werknemers. 
Zo vragen mensen met verstandelijke of fysieke beperkingen een andere inzet van de 
bedrijfshulpverlening dan een groep doorsnee werknemers zonder beperkingen. 
Om de maatregelen uit te voeren moet de werkgever zich laten bijstaan door een of meer 
werknemers, de bedrijfshulpverleners. Bedrijfshulpverleners moeten zijn opgeleid voor hun 
taken op het terrein van eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van personen. Bovendien 
moeten ze kunnen beschikken over het nodige materieel om hulpverlenende taken uit te 
kunnen voeren. Het juiste voorzieningenniveau zal moeten worden bepaald op basis van de 
ri&e. 
Om in noodsituaties adequaat te kunnen opereren zal het nodig zijn het opleidingsniveau 
van de bedrijfshulpverleners op peil te houden. Dit betekent (afhankelijk van onder 
meer de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten) dat er regelmatig naof bijscholing van 
bedrijfshulpverleners zal moeten plaatsvinden. Ook kunnen de vaardigheden op peil worden 
gehouden door het regelmatig organiseren van oefeningen in het bedrijf. 



Het aantal bedrijfshulpverleners dat een werkgever aanwijst hangt samen met de grootte 
van het bedrijf en de specifieke risico’s van het bedrijf, en is dus ook een kwestie van 
maatwerk. Op basis van de ri&e zal de werkgever dus het juiste aantal bedrijfshulpverleners 
moeten vaststellen. Er zullen voldoende bedrijfshulpverleners aangewezen en opgeleid 
moeten worden zodat, rekening houdend met ziekte, vakanties of ploegendiensten op elk 
moment voldoende hulpverleners binnen het bedrijf aanwezig zijn. 
Het is denkbaar dat in kleine bedrijven de werkgever zelf de hulpverleningstaken op zich 
neemt, mits hij ook de vervanging heeft geborgd. 
Uiteraard betreft de verplichting aan de werkgever tot het doeltreffend inlichten van 
werknemers over de risico’s en de maatregelen om deze risico’s te voorkomen of te 
beperken van artikel 8 van de wet, ook voorlichting over de maatregelen in geval van 
noodsituaties. 
 
(artikel 15a (nieuw)) 
Op grond van dit nieuwe artikel zorgt de werkgever ervoor dat de in de aanhef aangeduide 
personen met een specifieke taak op het terrein van de arbeidsomstandigheden of de 
arbodienst kennis kunnen nemen van in de betreffende onderdelen bedoelde informatie. 
Daarmee zijn alle bepalingen die informatieverplichtingen inhouden in een overzichtelijk 
artikel bij elkaar gebracht. Deze verplichtingen zijn thans nog verspreid opgenomen in de 
artikelen 9. tweede lid (arbeidsongevallen), 27, zesde lid (eis tot naleving), 28, zesde lid 
(stillegging van werk) en 30. zevende lid (verzoek om ontheffing). Deze bepalingen komen te 
vervallen. 
De in het huidige artikel 9, tweede lid, opgenomen (actieve) verplichting voor de 
werkgever om meldingen van arbeidsongevallen te melden aan de bedrijfshulpverleners 
en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, of bij het ontbreken daarvan 
de belanghebbende werknemers is vervangen door een (passieve) verplichting voor de 
werkgever om er voor te zorgen dat de bedrijfshulpverleners en andere deskundige 
werknemers kennis kunnen nemen van de schriftelijke ongevalsrapportages en de lijst van 
arbeidsongevallen. De omzetting van een actieve naar een passieve informatieverplichting 
heeft ook plaatsgevonden met betrekking tot de eis tot naleving, de stillegging van werk en 
het verzoek om ontheffing. De informatieverplichting is tevens van toepassing verklaard op 
de andere in de wet geregelde instrumenten voor optreden van overheidszijde, zoals het 
opmaken van een boeterapport door de Arbeidsinspectie, het opleggen van boetes door de 
boeteoplegger, het toepassen 
van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom. 
Hiermee wordt gerealiseerd dat de middelen waarmee werkgevers de werknemers 
informeren de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers zijn, terwijl het doel dat 
de informatie beschikbaar is wettelijk wordt geregeld. 
Met deze nieuwe bepaling wordt uitvoering gegeven aan artikel 10, derde lid, aanhef en 
onder b, van Richtlijn nr. 89/391/EEG, waarin is voorgeschreven dat bedoelde werknemers 
of 
de werknemersvertegenwoordigers tot deze documenten toegang dienen te hebben. Aan 
deze bepaling is voor wat betreft de werknemersvertegenwoordigers uitvoering gegeven 
met het informatierecht van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging in 
artikel 31 van de Wet op de ondernemingsraden. 
 



RICHTLIJN VAN DE RAAD van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van 
maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers op het werk (89/391/EEG) 

Artikel 8  
Eerste hulp, brandbestrijding, evacuatie van werknemers, ernstig en onmiddellijk 
gevaar 
 

1. De werkgever moet:  
- de nodige, aan de aard en de grootte van de activiteiten van het bedrijf en/of de 
inrichting aangepaste maatregelen treffen op het gebied van de eerste hulp, de 
brandbestrijding en de evacuatie van werknemers, daarbij rekening houdend met 
andere aanwezige personen, en 
- de nodige verbindingen onderhouden met diensten van buitenaf, met name op het 
gebied van eerste hulp, medische noodhulp, reddingswerkzaamheden en 
brandbestrijding.  
 

2. Ingevolge lid 1 moet de werkgever met name voor de eerste hulp, de 
brandbestrijding en de evacuatie van werknemers, werknemers aanwijzen die belast 
zijn met het in de praktijk brengen van deze maatregelen.  
Deze werknemers moeten een opleiding krijgen, talrijk genoeg zijn en over geschikt 
materiaal beschikken, rekening houdend met de grootte en/of de specifieke risico's 
van het bedrijf en/of de inrichting.  
 

3. De werkgever moet:  
a) alle werknemers die blootgesteld zijn of kunnen worden aan een ernstig en 
onmiddellijk gevaar zo spoedig mogelijk in kennis stellen van dat gevaar en van de 
getroffen of te treffen beschermingsmaatregelen;  
b) maatregelen nemen en de werknemers instructies geven ten einde hen toe te 
staan, in geval van een niet te vermijden, ernstig en onmiddellijk gevaar, hun activiteit 
stop te zetten en/of zich in veiligheid te stellen door de arbeidsplaats onmiddellijk te 
verlaten;  
c) zich er, behalve in uitzonderlijke, naar behoren gemotiveerde gevallen, van 
onthouden de werknemers te verzoeken hun werk te hervatten in een werksituatie 
waarin nog een ernstig en onmiddellijk gevaar bestaat.  
 

4. Een werknemer die, in geval van een niet te vermijden, ernstig en onmiddellijk 
gevaar, zijn werkplek en/of een gevaarlijke zone verlaat, mag daar geen nadeel van 
ondervinden en moet, overeenkomstig de nationale wetten en/of praktijken, worden 
beschermd tegen alle ongerechtvaardigde nadelige gevolgen daarvan.  
 

5. De werkgever zorgt ervoor dat elke werknemer, wanneer een ernstig en 
onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid en/of die van anderen dreigt en het 
onmogelijk is contact op te nemen met de bevoegde hiërarchieke chef, rekening 
houdend met zijn technische kennis en middelen, de nodige passende maatregelen 
kan nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen.  
Zijn optreden mag dan voor hem geen enkel nadeel met zich brengen, tenzij hij 
ondoordacht heeft gehandeld of zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid.  



ARBOBESLUIT Versie geldig vanaf 1 januari 2008 
 
HOOFDSTUK 2. ARBOZORG EN ORGANISATIE VAN DE ARBEID 
 
Artikel 2.5b Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie 
1. In de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet, 
worden: 
a. de risico’s van ongevallen met gevaarlijke stoffen systematisch geïdentificeerd en 
geëvalueerd aan de hand van daartoe door de werkgever vastgestelde procedures, zowel bij 
normale werking als bij abnormale werking van de installatie of het industrieel chemisch 
proces. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de aanwezigheid van andere stoffen die 
in een specifieke situatie bij kunnen dragen aan het risico van een zwaar ongeval; 
b. de scenario’s voor mogelijke zware ongevallen beschreven. Bij de keuze van de 
scenario’s wordt rekening gehouden met externe gevaren voor de installatie. De kans op het 
ontstaan van een zwaar ongeval en het effect van een plaatsgevonden zwaar ongeval 
worden in de scenario’s zoveel mogelijk gekwantificeerd. 
2. Op grond van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in het eerste lid, onder a, 
worden: 
a. ter voorkoming van een zwaar ongeval alle technische en organisatorische maatregelen 
getroffen die nodig zijn om de veilige werking van de installaties te garanderen, zowel bij 
normaal bedrijf als bij tijdelijke onderbrekingen of onderhoud, dan wel bij wijziging van 
bestaande installaties of de bouw van nieuwe installaties. De eerste volzin is van 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van alle opslagplaatsen, apparatuur en 
infrastructuur die samenhangen met de risico’s van een zwaar ongeval binnen het bedrijf of 
de inrichting. 
b. alle technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gevolgen van een zwaar 
ongeval zoveel mogelijk te beperken. 
3. Een beschrijving van de maatregelen, bedoeld in het tweede lid, wordt opgenomen in de 
scenariobeschrijvingen, bedoeld in het eerste lid, onder b. 
4. Met de beschrijving van de scenario’s, bedoeld in het eerste lid, onder b, en de 
beschrijving van de getroffen maatregelen, bedoeld in het derde lid, wordt aangetoond dat de 
risico’s met betrekking tot zware ongevallen op adequate wijze worden beheerst. 
5. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de procedures, 
bedoeld in het eerste lid, onder a, en de beschrijving van scenario’s, bedoeld in het eerste 
lid, onder b. 
 
Artikel 2.5c Intern noodplan 
1. Ten behoeve van de planning voor noodsituaties wordt een intern noodplan opgesteld dat 
wordt gebaseerd op de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 2.5b, eerste lid, 
en de op grond hiervan getroffen maatregelen, bedoeld in artikel 2.5b, tweede lid. 
2 . Bij het opstellen of wijzigen van het intern noodplan wordt, bij het ontbreken van een 
ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging, overleg gevoerd met de 
belanghebbende werknemers. Over het intern noodplan en de wijziging daarvan wordt 
tevens overleg gevoerd met de werknemers van andere werkgevers, die op basis van een 
langlopende overeenkomst tot aanneming van werk mede in het bedrijf of de inrichting 
werkzaam zijn. 
3. Het interne noodplan wordt ten minste eenmaal per drie jaar beproefd, geëvalueerd en 
indien nodig gewijzigd 
4. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers, de bedrijfshulpverlening, bedoeld in artikel 
15, eerste lid, van de wet, en de externe hulpverleningsorganisaties, bedoeld in artikel 3, 
eerste lid, onderdeel e, van de wet, de deskundigen, genoemd in artikel 13 van de wet, de 
deskundigen of arbodiensten, genoemd in de artikelen 14 en 14a van de wet, en de 
werknemers van andere werkgevers, die mede in het bedrijf of in de inrichting werkzaam 
zijn, desgewenst kennis kunnen nemen van het intern noodplan. 



5. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de gegevens die 
in het noodplan worden opgenomen. 
 
Artikel 2.5d Wijzigingen en periodieke evaluatie 
1. Indien in het bedrijf of de inrichting of een onderdeel daarvan of in de toegepaste 
werkmethoden en productiemethoden een verandering van technische of organisatorische 
aard wordt aangebracht die voor de risico’s van een zwaar ongeval belangrijke gevolgen kan 
hebben, of wanneer een verandering in het veiligheidsinzicht daartoe aanleiding geeft, wordt 
er voor zorg gedragen dat: 
a. het beleid, bedoeld in artikel 2.5a, eerste lid, en het veiligheidsbeheerssyssteem, bedoeld 
in artikel 2.5a, tweede lid, opnieuw worden beoordeeld en indien nodig worden herzien; 
b. de risico-inventarisatie en -evaluatie , bedoeld in artikel 2.5b, eerste lid, onder a, en de 
beschrijving van scenario’s, bedoeld in artikel 2.5b, eerste lid, onder b, opnieuw worden 
beoordeeld en indien nodig herzien; 
c. de getroffen maatregelen, bedoeld in artikel 2.5b, tweede lid, en het intern noodplan, 
bedoeld in artikel 2.5c, dienovereenkomstig worden aangepast aan de gewijzigde situatie. 
2. Onverminderd het eerste lid, wordt de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 
2.5b, eerste lid, onder a, eenmaal per vijf jaar uitgevoerd. 
Artikel 2.5e Deskundige bijstand 
1. In aanvulling op artikel 14, eerste lid, van de wet laat de werkgever zich bij de volgende 
taken bijstaan door de persoon, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de wet die belast is met 
de taak, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van de wet, die door de werkgever is 
ingeschakeld of de arbodienst van de werkgever: 
a. de vastlegging van het beleid als bedoeld in artikel 2.5a, eerste lid; 
b. het opstellen van een veiligheidsbeheerssysteem als bedoeld in artikel 2.5a, tweede lid; 
c. het verrichten en opstellen van een aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie als 
bedoeld in 
artikel 2.5b, eerste lid, onder a, waaronder mede begrepen het toetsen ervan; 
d. het opstellen van de beschrijvingen, bedoeld in artikel 2.5b, eerste lid, onder b, en derde 
lid; 
e. het opstellen van een intern noodplan als bedoeld in artikel 2.5c, waaronder mede 
begrepen het toetsen ervan; 
f. het doorvoeren van de wijzigingen, bedoeld in artikel 2.5d, waaronder mede begrepen, 
voor zover van toepassing, het toetsen ervan. 
2. Onder de bijstand bij de taken, bedoeld in het eerste lid, wordt mede begrepen het 
adviseren over de uitvoering van deze taken. 
Artikel 2.5f Naburige bedrijven of inrichtingen 
Indien een zwaar ongeval gevolgen kan hebben voor de veiligheid van werknemers in 
naburige bedrijven of inrichtingen verstrekt de werkgever uit eigen beweging aan de 
betreffende bedrijven of inrichtingen algemene gegevens die noodzakelijk zijn voor de 
beoordeling van het risico voor de 
veiligheid van de werknemers in het naburige bedrijf of inrichting. 
Artikel 2.5g Melding en doorgeleiding 
1. Aan een daartoe aangewezen toezichthouder wordt door de werkgever schriftelijk gemeld: 
a. de naam en het adres van de werkgever en, indien deze anders zijn, de naam en het 
adres van het bedrijf of de inrichting waarop artikel 2.3 van toepassing is; 
b. welke installaties onder de verplichting, bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, vallen; 
c. de naam en het adres van de deskundige persoon, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de 
wet of de arbodienst, die medewerking verleent bij de taken, bedoeld in artikel 2.5e, eerste 
lid. 
2. Indien in het bedrijf of de inrichting of een onderdeel daarvan of in de werking van het 
bedrijf of de inrichting of een onderdeel daarvan een verandering van technische of 
organisatorische aard wordt aangebracht die voor de risico’s van een zwaar ongeval met 
gevaarlijke stoffen belangrijke gevolgen kan hebben, wordt een nieuwe melding als bedoeld 
in het eerste lid gedaan. 



3. De toezichthouder, bedoeld in het eerste lid, zendt onverwijld een kopie van de melding 
aan: 
a. het bestuursorgaan dat bevoegd is een vergunning krachtens artikel 8:1 van de Wet 
milieubeheer te verlenen ; 
b. burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het bedrijf of de inrichting geheel of 
gedeeltelijk is gelegen, tenzij burgemeester en wethouders het bestuursorgaan als bedoeld 
onder a, zijn; 
c. het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied het bedrijf of de inrichting is 
gelegen. 
Artikel 2.5h Exploitatieverbod 
Het bedrijf, de inrichting of het deel daarvan waarop deze afdeling van toepassing is of is 
aangewezen krachtens artikel 6, tweede lid, van de wet, wordt niet in werking gebracht of 
gehouden en de verandering, bedoeld in artikel 2.5d, eerste lid, aanhef, wordt niet 
doorgevoerd, alvorens is voldaan aan de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 2.5a, 2.5b, 
2.5c, 2.5d en 2.5g. 
 
Artikel 2.44. Uitzonderingen voor vervoermiddelen 
De afdelingen 2 en 7 van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op arbeid verricht in 
respectievelijk op een luchtvaartuig, een zeeschip of een binnenvaartuig dan wel een 
voertuig op een openbare weg of een spoorweg. 
 



ARBOREGELING  Versie geldig vanaf 1 januari 2008 
 
Artikel 2.0c Intern noodplan 
Het intern noodplan, bedoeld in artikel 2.5c van het besluit, bevat ten minste de gegevens en 
de beschrijvingen, bedoeld in bijlage II bij deze regeling. 
 
Bijlage II behorend bij artikel 2.0c 
Het intern noodplan als bedoeld in artikel 2.5c van het besluit bevat de volgende gegevens 
en beschrijvingen: 
a. de naam en functie van de personen die bevoegd zijn om noodprocedures in werking te 
laten treden en van de persoon die belast is met de leiding en coördinatie van de 
maatregelen ter bestrijding van een ongeval binnen het bedrijf of inrichting; 
b. de naam en functie van de persoon die verantwoordelijk is voor de contacten met de voor 
het externe noodplan verantwoordelijke autoriteiten; 
c. voor voorzienbare omstandigheden of gebeurtenissen die een doorslaggevende rol 
kunnen spelen bij het ontstaan van een zwaar ongeval, een beschrijving van de te nemen 
maatregelen ter beheersing van de toestand of de gebeurtenis en ter beperking van de 
gevolgen daarvan, met inbegrip van een beschrijving van de beschikbare 
veiligheidsuitrusting en middelen; 
d. de maatregelen ter beperking van het risico voor personen binnen het bedrijf of inrichting, 
waaronder het alarmsysteem en de gedragsregels bij het afgaan van het alarm; 
e. de regelingen om de autoriteit die verantwoordelijk is voor het in werking laten treden van 
het externe noodplan bij een ongeval snel in te lichten, de inlichtingen die onmiddellijk 
moeten worden verstrekt en de regelingen voor het verstrekken van uitvoeriger inlichtingen, 
wanneer deze beschikbaar komen; 
f. de regelingen om de werknemers op te leiden voor het vervullen van de taken die van hen 
verwacht worden en indien nodig de coördinatie hiervan met de externe hulpdiensten; 
g. de regelingen voor de verlening van steun aan externe bestrijdingsmaatregelen. 


