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Inleiding tot het intern noodplan - Een praktische gids 

Er bestaat vaak nogal verwarring over het intern noodplan, sommigen beperken zich hierbij 
tot het pictogram ‘instructies bij brand’ nog anderen tot de legende met instructies die op hun 
evacuatieplan aanwezig (zou moeten) zijn.  Er is dus nogal wat  onduidelijkheid over wat men 
hiermee precies bedoeld. 

Wij trachten dit voor u op een eenvoudige manier uit de doeken te doen met deze praktische 
gids, zoals steeds is deze gids tot stand gekomen uit eigen opgedane ervaringen door de jaren 
heen bij verschillende klanten en sectoren.
Wij hopen u hiermee dan ook op de goede weg te zetten om de veiligheid voor uw werknemers  
of bezoekers en uw eigen onderneming te verhogen.
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Het doel van een Intern Noodplan

        Voorbereid te zijn om  

            in crisis-situaties  
          passend te reageren 

             en zodoende 

     de ongewenste gebeurtenissen

       en de schadelijke gevolgen 

          
             ervan te beperken.



Definitie van het intern noodplan.

De Noodsituatie

- Bedrijfsverlies ?
- Imagoschade ?
   * Gevolgen voor milieu ? 
   * Veiligheid werknemers ? }INTERN NOODPLAN
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Wetgeving intern noodplan

Het intern noodplan wordt van een wettelijk kader voorzien door verschillende Konink-
lijke Besluiten. 

Het belangrijkste besluit hierin voor bedrijven is ongetwijfeld het K.B. van 28 Maart 
2014 die in Afdeling 4 artikel 24 de verplichting oplegt aan elke onderneming en/of 
instelling om hieraan te voldoen. 
Hierin verwijst men dan weer naar het KB van 27 maart 1998 welke recent opgeheven 
werd door het KB van 28 April 2017. 

Daarnaast is er dan nog het KB van 16 Februari 2006 betreffende nood- en interventie-
plannen 

Kunt u nog volgen...? 
In deze praktische gids trachten wij u hiermee alvast op weg te helpen.

Per definitie is het intern noodplan “een document op het niveau van het bedrijf en/of instelling, dat erop gericht is de schadelijke 
gevolgen van een crisissituatie  te beperken door het uitwerken van een reeks aangepaste materiële en organisatorische  maat-
regelen opgesteld door het betrokken bedrijf of instelling.

KB 16-02-2006  KoninklijkBesluit betreffende de nood - en interventieplannen.
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Het Koninklijk Besluit van 28 Maart 2014

Afdeling 4 Art. 24 :

Overeenkomstig artikel 22 van het Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het be-
leid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk stelt de werkgever 
schriftelijke gepaste procedures vast voor :
 
 De uitvoering van de taken toevertrouwd aan de brandbestrijdingsdient
 De evacuatie van personen
 De evacuatieoefeningen
 Het gebruik van de beschermingsmiddelen tegen brand
 De informatie en de opleiding van de werknemers

Voor het opstellen van deze procedures vraagt de werkgever het advies van de bevoegde 
preventieadviseur en van het comité.

Deze procedures worden “voor gezien” getekend door de preventieadviseur belast met de 
leiding van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, of in voorkomend 
geval, van de afdeling van de interne dienst.

Verder wordt in het KB nog een aantal keer teruggegrepen naar dit artikel. 
Onder andere in:
 
 Afdeling 5 : het brandpreventiedossier
 Afdeling 6 : Artikel 26 over het informeren van de werknemers
 Afdeling 6 : Artikel 27 over vorming en opleiding
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Het Koninklijk Besluit van 28 April 2017 (Codex)

Hoofdstuk V : Maatregelen bij noodsituaties en in geval van ernstig 
en onmiddelijk gevaar

Art. I.2-23.– De werkgever stelt een intern noodplan op dat van toepassing is 
voor de bescherming van de werknemers wanneer dit nodig is naar aanleiding 
van de vaststellingen gedaan ingevolge de risicoanalyse.

Dit plan is gesteund op procedures die aangepast zijn aan gevaarlijke
situaties en mogelijke ongevallen of incidenten die eigen zijn aan de 
onderneming of instelling evenals aan de gevallen van geweld van externe 
oorsprong.

Deze procedures hebben betrekking op :

 1° de informatie en de instructies betreffende de maatregelen in
      geval van nood;
 2° het alarm- en communicatiesysteem;
 3° de veiligheidsoefeningen;
 4° de handelingen te stellen bij evacuatie en eerste hulp;
 5° de middelen voor de eerste verzorging;
 6° de maatregelen om posttraumatische stress te voorkomen of te
      beperken.



Wat wil dit concreet zeggen ?

Concreet komt dit erop neer dat elke werkgever verplicht is om een intern noodplan op te 
stellen voor de bescherming van de werknemers rekening houdend met de resultaten van 
de risicoanalyse.

In het intern noodplan worden alle instructies en informatie verzameld die gekend zijn 
en ter beschikking dienen te zijn op het moment dat een interventie van de hulpdiensten 
nodig zou blijken. 

Het intern noodplan dient de onderneming voor te bereiden om : 

 Incidenten te bedwingen en te beheersen opdat de schadelijke gevolgen 
 voor mens, milieu en goederen minimaal zou zijn.

 De maatregelen die het bedrijf moet nemen om mens en milieu zowel 
 binnen als buiten het bedrijfsterrein te beschermen tegen de gevolgen 
 van een incident of crisissituatie

 Het evacueren en redden van mensen mogelijk te maken en vlot te laten 
 verlopen.

 De vereiste acties bij incidenten vlot te kunnen organiseren.
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Een intern noodplan moet dus de schade beperken wanneer het ondanks alle 
preventie-maatregelen toch nog zou mislopen. 

Het is een verzameling informatie en instructies die gekend horen te zijn onder de 
aanwezigen en die ter beschikking dienen te zijn van de hulpdiensten wanneer zij 
op de plaats van interventie nodig zijn.
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Hoe begin je hier dus aan?

Met de kwaliteitscirkel van Deming, beter gekend als PDCA 
(Plan, Do, Check, Act) kun je eenvoudig een goed uitgewerkt 
intern noodplan uitrollen in je bedrijf of instelling.

Door gebruik te maken van deze structuur voorkom je de vaak 
voorkomende problemen dat een intern noodplan ofwel onvol-
doende uitgewerkt is of onvoldoende gecommuniceerd is aan 
wie er belang bij heeft. 

De PDCA-Cyclus is een methode die wanneer ze nauw gevolgd 
wordt, problemen vroegtijdig detectereert (Check) waardoor er 
naar oplossingen kan gezocht worden (Act) waarna ze terug 
de resterende stappen doorloopt in de cyclus.

PLAN  : Bepaal de scope van je noodplan

Bespreek vooraf duidelijk wat al dan niet deel uitmaakt van 
de organisatie. Neem nu bijvoorbeeld een kantoorcomplex 
met meerdere huurders, hier is het vaak aangewezen dat 
de beheerder van het gebouw deze taak op zich neemt als 
uitbater van de gehele site, in samenspraak met de aanwezige 
huurders. Hij beschikt immers over de middelen en kennis om 
optimale ondersteuning te bieden.

Het intern noodplan moet steeds uitgaan van de specifieke risico’s die gepaard gaan met de bedrijfsactiviteiten, met de be-
drijfssituatie en met de aanwezige middelen. Om deze risico’s te bepalen dient een risicoanalyse uitgevoerd te worden.

Wat kan er in een intern noodplan opgenomen worden ? 

- Bedrijfsgegevens zoals algemene inlichtingen, sleutelfuncties, beschrijving van de 
   constructie, grondplannen,... 
- Contactgevens van externe hulpdiensten zoals brandweer, ziekenwagen, 
   ziekenhuizen, antigifcentrum, arbeidsgeneesheer, externe preventiedienst,...
- Potentiële gevaren en risico’s
- Resultaten van de risicoanalyse
- Aanwezige veiligheidsvoorzieningen (detectie, evacuatie, bestrijding, EHBO,..)
- Schema met het verloop van de verschillende fases in een noodsituatie
- Evacuatieplanning :
 - Bevoegdheden : wie kan een evacuatie opstarten?
 - Algemene instructies
 - Specifieke instructies
 - Evacuatie of ontruimingsplan
- Wat te doen bij brand? Taken van de 1e en 2e interventieploeg.
 - aanwezige hulpbronnen, beschikbare interventiemiddelen,...
- Wat te doen bij arbeidsongeval?
- Wat te doen bij bomalarm, terroristische dreiging, mogelijke externe gevaren,...?
- Communicatie-procedures intern en extern.
- Het crisiscomité

OPMERKING : Voor een aantal bedrijven gelden extra strenge maatregelen op het gebied van noodplanning, de 
zogeheten SEVESO-bedrijven. Zo wil men zware ongevallen die het gevolg kunnen zijn van industriële activiteiten 
vermijden of, indien er toch een ongeval gebeurt, de gevolgen beperken voor de hele omgeving.

Voor meer info en een lijst van de Seveso-bedrijven : http://www.werk.belgie.be/acr.aspx 
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DO: Implementeer het intern noodplan

In deze fase is het van cruciaal belang dat de organisatie vaststeld wie er dient geïnformeerd te worden en wanneer men 
het intern noodplan activeert. 
De belanghebbenden zijn alle personen of instellingen die rechtstreeks of onrechtstreeks invloed kunnen ondervinden van 
of kunnen uitoefenen op de noodsituatie.

Bijvoorbeeld :
 
 De interne organisatie : Wie dient er op de hoogte gebracht te worden van een calamiteit? Voor welke processen 
 kan dit van belang zijn ?
 Externe belanghebbenden, denk aan naburige bedrijven of instellingen, maar ook leveranciers of onderaanne- 
 mers...
 De hulpdiensten zoals brandweer, medische interventies, politie,...

CHECK: Na de opmaak van je intern noodplan

De wetgeving voorziet dat minstens éénmaal per jaar een waarchuwings-, alarm- en ontruimingsoefening georgainseerd 
dient te worden.

Het doel van dergelijke oefening is de werknemers en verantwoordelijken vertrouwd te maken met de procedures van het 
intern noodplan tijdens een evacuatie of andere noodsituatie. 

TIP : Lees hiervoor ook ons artikel “evacuatieoefeningen enkele tips”    

ACT: Bijsturen waar nodig

Bij een evacuatieoefening worden de opgestelde procedures ook getoets op efficëntie en haalbaarheid. 
Na deze oefening kan, indien nodig, het intern noodplan bijgestuurd worden.



Brandpreventie-dossier.be is onderdeel van het W.A.S.S.P. netwerk aan Services & Products en 
staat garant voor ruim 10jaar ervaring in de brandbeveiliging.
Onze missie is het brandpreventiedossier mee te helpen opbouwen en zo samen met u als klant 
voor een veiliger werkomgeving te zorgen.
Met onze praktische gidsen en kennis-artikels trachten wij u als onderneming van de nodige 
tools en mindset te voorzien om een actief brandpreventiebeleid op te starten of verder uit te 
bouwen. 

Wenst u graag bijstand bij de opmaak van uw brandpreventiedossier of de verschillende onder-
delen ervan, neem dan contact op met ons voor een vrijblijvende afpraak.

Een greep uit ons aanbod :

 - Brandaudit & evacuatieaudit
 - Risicoanalyse brand volgens KB 28 Maart 2014
 - Ondersteuning en opmaak Digitaal Crisis Platform
 - Evacuatieplannen
 - Interventieplan
 - Brandpreventiedossier (compleet)
 - Intern noodplan
 - Evacuatieoefening analyse & rapportage
 .... en nog zoveel meer...
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