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Intern noodplan 
 

Bedrijven en organisaties zijn volgens boek I, titel 2, hoofdstuk 5 van de Codex Welzijn op het werk 
(maatregelen bij noodsituaties) verplicht om over een intern noodplan te beschikken. 

In dit document legt een bedrijf vast welke maatregelen moeten worden getroffen bij noodsituaties en 
in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar. 

Het opstellen en onderhouden van een intern noodplan is niet enkel een wettelijke verplichting; er 
kunnen ook andere aspecten aan gekoppeld worden. Het gaat hier hoofdzakelijk om procedures en 
instructies die beschrijven welke acties genomen kunnen worden om ontstane schade in te perken 
en/of om een snelle, doch vlotte heropstart na een calamiteit te organiseren.  Veelal worden deze zaken 
beschreven in het ‘business continuity plan’.   

Het opstellen van een intern noodplan wordt verduidelijkt in boek III, titel 3 van de Codex Welzijn op 
het Werk (brandpreventie op de arbeidsplaatsen), maar het is belangrijk om te weten dat men ook 
hierbij moet vertrekken vanuit een degelijke risicoanalyse. Afhankelijk van de activiteiten, omvang, 
structuur en de omgeving van het bedrijf dient men bepaalde scenario’s in het intern noodplan op te 
nemen. De meest voorkomende zijn: 

• arbeidsongevallen 

• brand 

• explosie 

• gaslek 

• productlekkage 

• milieu-incidenten 

• ongevallen en incidenten in omliggende bedrijven (inclusief nucleair alarm) 

• transportongevallen 

• bomalarm 

• natuurrampen 

 

Verder heeft de wetgever ook duidelijk het belang van de informatie en de opleiding van de 

werknemers en het organiseren van noodoefeningen beschreven.  Bij noodoefeningen denken we aan 

de klassieke evacuatieoefening, maar ook aan oefeningen omtrent elektriciteitsuitval, productlekkage, 

bommelding, enzoverder. 

 

Voor meer info en ondersteuning op maat, bijvoorbeeld bij het voorbereiden en organiseren van 

evacuatieoefeningen, kun je steeds de GIDPB contacteren: 03/540 85 60 of infoveiligheid@cepa.be. 
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https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Regelgeving/Codex%20boek%20I%20titel%202%20Algemene%20beginselen%20betreffende%20het%20welzijnsbeleid.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Regelgeving/Codex%20boek%20III%20titel%203%20Brandpreventie%20op%20de%20arbeidsplaatsen.pdf
mailto:infoveiligheid@cepa.be

