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Risico-Inventarisatie BHV 

Wet- en regelgeving 

Arbowet 

NEN 8112  Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening 

Richtlijn 89/391/EEG Kaderrichtlijn Arbeidsveiligheid 

 

Toelichting 

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het 

gebied van bedrijfshulpverlening.  Dat kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal 

BHV’ers niet wettelijk vastgelegd. Iedere werkgever is verplicht adequate 

bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer BHV’ers aan te wijzen. Bij 

het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal BHV’ers moet men wel 

rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen. De 

directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als BHV’er optreden. Bij afwezigheid van de 

directeur is het wel van belang dat altijd iemand aanwezig is die zijn taken kan overnemen. 

Door een Risico-Inventarisatie uit te voeren, kan de omvang van de BHV organisatie worden 

bepaald en de taken worden verdeeld. 

 

Voorschriften 

Bedrijfshulpverlening is bedoeld om letsel en schade van werknemers, bezoekers en andere 

personen die toegang hebben tot de werkomgeving van de organisatie (gebouwen en 

terreinen) zoveel mogelijk te beperken en wanneer zich toch een calamiteit voordoet, deze 

adequaat op te lossen. Voorkomen is beter dan genezen, maar helaas komen er nog vaak 

bedrijfsongevallen voor. Om de gevolgen van een ongeval zo veel mogelijk te beperken is een 

goed BHV beleid noodzakelijk. 

 

Sinds de wijzigingen in de Arbowet van 1 januari 2007, zal deze zich richten naar wat 

Europees is bepaald over BHV in Richtlijn 89/391/EEG.  

Het NEN heeft de norm NEN 8112 ‘bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening’ in 2017 

gepubliceerd. Deze norm heeft de normen NEN 4000 ‘Bedrijfshulpverlening’ en NEN 8112 

‘Leidraad voor ontruimingsplannen’ vervangen. Bedrijfshulpverlening is van groot belang bij 

ongevallen, explosies, bij het ontstaan van brand en bij andere gebeurtenissen waarbij 

werknemers en andere aanwezige personen in veiligheid moeten worden gebracht of gesteld. 

Naast de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers, gasten of andere aanwezigen, zijn 

ook bedrijfseconomische motieven duidelijk gebaat bij adequaat optreden van de hiervoor 

aangewezen BHV organisatie. Dit betekent dat de bedrijfshulpverleners competent moeten 

zijn om eventuele calamiteiten te kunnen beheersen. Vanaf het moment dat zich binnen het 

bedrijf een ongeval of een brand voordoet, moet de BHV organisatie snel en effectief kunnen 

optreden. Dat schrijft de wet voor. BHV’ers moeten daar ook dusdanig voor opgeleid zijn. 

Daarnaast moeten zij regelmatig bijgeschoold worden, zodat de kennis en vaardigheden op 
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peil blijven. Hoe je als werkgever de bijscholing precies moet regelen, staat niet in de wet 

beschreven. De frequentie van bijscholing kan per organisatie verschillen. Soms is door een 

vergroot risico eens per jaar bijscholen niet genoeg en is extra scholing noodzakelijk. 

 

Naleving voorschriften 

Om effectief en adequaat te kunnen reageren op ongevallen of brand, dient men eerst te 

weten welke risico’s aanwezig zijn binnen de organisatie. Met een Risico Inventarisatie en 

Evaluatie (RI&E) worden deze bekend. De RI&E vormt de basis van de aard en omvang van de 

deskundigheid van de BHV- organisatie. Daarom dient een bedrijf of instelling vóór het 

opzetten van een BHV-organisatie eerst een RI&E uit te voeren. Met een zelf opgezette 

methodiek worden de risico’s geclassificeerd. Hierbij wordt gekeken naar de kans dat een 

ongewenste gebeurtenis zich voordoet, het effect van de ongewenste gebeurtenis, de mate 

van afwendbaarheid en de beheersbaarheid van de ongewenste gebeurtenis. 

Op basis van deze beoordeling (RI&E) stelt men een Plan van Aanpak (PvA) op. Het PvA bevat 

alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de aanwezige risico’s te elimineren en te 

beperken. Voor de overgebleven risico’s wordt het bedrijfshulpverleningsplan (BHV plan) 

opgesteld. 

Om de continuïteit te waarborgen, dienen er onder andere periodiek oefeningen te worden 

uitgevoerd en een jaarlijkse evaluatie te worden gehouden. Dit is tevens de aanzet tot een 

cyclus voor een systematische opzet en instandhouding van de BHV-organisatie. 

Veranderingen in de RI&E worden daarin geïmplementeerd. 

 

Het bedrijf of de instelling zorgt voor het opstellen, implementeren en onderhouden van 

procedures voor het identificeren van mogelijke noodsituaties, zoals ongevallen, calamiteiten 

en incidenten en legt de wijze waarop de BHV-organisatie daarop zal reageren schriftelijk 

vast. Daartoe zal het bedrijf of de instelling een procedure opstellen en onderhouden om: 

• vast te stellen welke wetgeving van toepassing is 

• vast te stellen welke andere eisen van toepassing zijn om voorbereid te zijn op een 

noodsituatie 

• te zorgen dat zij toegang heeft tot de actuele wetgeving en andere relevante bronnen 

waarin eisen staan vermeld 

• te zorgen dat bij het opstellen, inrichten, onderhouden en verbeteren van het BHV 

beleid, rekening wordt gehouden met deze wetgeving en eisen 

• te zorgen dat deze wetgeving en andere eisen bekend worden gemaakt aan alle 

belanghebbenden.  

BHV doelstellingen moeten schriftelijk vastgesteld worden. Deze doelstellingen dienen 

meetbaar en in overeenstemming met de actuele wetgeving te zijn. De directie stelt het BHV-

beleid vast waarin de doelstellingen duidelijk zijn omschreven. Het BHV-beleid is 

uitgangspunt voor het BHV plan. In het BHV-beleid wordt het volgende vastgelegd: 
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• wat er nodig is zodat de BHV geschikt is voor de aard, grootte en ligging van het 

bedrijf of de instelling 

• een doelstelling tot continue verbetering 

• hoe wettelijke eisen en voorschriften die het bedrijf of de instelling onderschrijft, 

worden nageleefd 

• dat doelstellingen schriftelijk zijn vastgelegd en in het BHV plan worden 

geïmplementeerd, beoordeeld, onderhouden en verbeterd 

• dat het BHV plan aan alle werknemers bekend wordt gemaakt om het risicobewustzijn 

en het draagvlak van de BHV te bevorderen 

• dat deze periodiek wordt beoordeeld door de directie, zodat continue geschiktheid en 

doeltreffendheid wordt bewerkstelligd. 

 

De BHV verantwoordelijke is aangewezen door de werkgever. De directie en BHV 

verantwoordelijke maken afspraken over: 

• het beschikbaar stellen van budget voor de BHV organisatie 

• de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de BHV verantwoordelijke 

• hoe het opzetten van de BHV zal worden gedragen door het bedrijf of de instelling 

(op basis van risicoscenario’s) 

• de formele aanwijzing van de BHV verantwoordelijke.  

Vervolgens ondertekent de directie de gemaakte afspraken in het BHV plan. 

 

De aangewezen BHV verantwoordelijke heeft verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. 

de volgende zaken: 

• opzetten, in stand houden en continu verbeteren van het BHV plan volgens de eisen 

zoals in de norm zijn gedefinieerd 

• controleren van de uitvoering van het BHV plan 

• rapportage aan de directie over de prestaties van de BHV organisatie en het doen van 

aanbevelingen ter verbetering 

• preparatie van de BHV ploeg.  

 

Alle betrokkenen bij de BHV organisatie zetten zich aantoonbaar in voor een continue 

verbetering van de prestaties van de BHV organisatie. De BHV organisatie beschikt over 

schriftelijk vastgelegde en geïmplementeerde procedures ten aanzien van interne en externe 

communicatie. 
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Om het BHV plan inzichtelijk te maken wordt een aantal stappen beschreven. Het volgende 

stappenplan kan tot een verantwoord en gedegen BHV plan leiden: 

• inventarisatie van de bestaande gegevens 

• nulmeting 

• maatgevende factoren 

• zorg op maat. 

 

In het BHV plan staan de volgende onderdelen vermeld: 

• omschrijving van de werkzaamheden en activiteiten op de desbetreffende locatie 

• beschrijving van risicoscenario’s met daarbij welke maatregelen getroffen zijn 

• beschrijving van de risico’s die gevolgen kunnen hebben voor de gebruikers van 

omliggende gebouwen, of risico’s van omliggende gebouwen die gevolgen kunnen 

hebben voor de BHV 

• inzet van de BHV organisatie, beschrijving van taken, verantwoordelijkheden, 

bevoegdheden per functie ten aanzien van het behalen van doelstellingen waaruit de 

benodigde BHV capaciteit volgt 

• samenwerking met andere werkgevers of gebouwbeheerders (wanneer van toepassing) 

• opleidingsplan, waarin is aangegeven aan welke competenties de leden van de BHV 

organisatie moeten voldoen en welke opleidingen en oefeningen daarvoor door de 

verschillende leden worden gevolgd 

• opleidings- en oefenschema 

• beschrijving van opgestelde alarm en noodprocedures, de geformeerde BHV teams en 

de hulpmiddelen die de BHV organisatie ter beschikking staan 

• beschrijving van de procedure om het BHV plan periodiek te actualiseren.  

 

Organisatie 

De directie stelt vakbekwame deskundige werknemers, technische en organisatorische 

maatregelen, voorzieningen en financiële middelen beschikbaar. De taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deskundige werknemers worden 

geïdentificeerd, schriftelijk vastgelegd en aan alle belanghebbenden bekend gemaakt. De 

eindverantwoordelijkheid voor het BHV beleid ligt bij de directie. 

 

De benoemde BHV verantwoordelijke heeft de verantwoordelijkheid voor het opzetten, in 

stand houden en continu verbeteren van het BHV plan, het controleren van de uitvoering van 

het BHV plan, het rapporteren aan de directie over de prestaties van de BHV organisatie en 

het doen van aanbevelingen ter verbetering en het prepareren van de BHV ploeg.  

Het is van belang dat de BHV organisatie alle (nood)procedures schriftelijk vastlegt, deze 

bespreekt en periodiek oefent. Het aantal BHV’ers in een bedrijf of instelling moet zodanig 

zijn, dat de taken op het gebied van BHV adequaat kunnen worden uitgevoerd. Op basis van 
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de vereisten van operationeel zijn (binnen drie minuten) en de te nemen maatregelen, leidt 

het aantal aanwezige BHV’ers tot een adequate inzet van de BHV organisatie. Dat kan alleen 

worden geborgd als op ieder moment voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig zijn. 

 

Communicatie 

De BHV organisatie beschikt over schriftelijk vastgelegde en geïmplementeerde procedures 

ten aanzien van interne en externe communicatie.  

De directie betrekt de werknemers bij de ontwikkeling en beoordeling van beleid en 

procedures voor BHV, raadpleegt de werknemers als er wijzigingen worden doorgevoerd die 

invloed hebben op BHV en informeert werknemers over wie de BHV deskundigen zijn en in 

welke functie de directie hen als specifiek tot verantwoordelijke heeft benoemd. 

 

De Inspectie SZW houdt toezicht op arbeidsomstandigheden, waaronder de 

bedrijfshulpverlening. Er wordt gekeken naar de hoeveelheid BHV’ers, de kwaliteit van de 

opleiding en de organisatie van de bedrijfshulpverlening in relatie tot de risico’s in het 

bedrijf.  

 

Aandachtspunten  

De Inspectie SZW zal bij een controle antwoord zoeken op de volgende vragen: 

• staat de RI&E op papier 

• is de RI&E intern in de onderneming gepresenteerd 

• heeft een arbodienstverlener de RI&E beoordeeld 

• heeft overleg plaatsgevonden tussen werkgever en werknemers over de organisatie 

van de bedrijfshulpverlening naar aanleiding van de RI&E 

• is de BHV organisatie up-to-date 

• is de bedrijfshulpverlening goed geregeld in bijzondere omstandigheden, zoals 

ploegendienst en seizoensarbeid 

• wordt er voldoende geoefend en blijft de kennis van BHV’ers op peil door herhalingen 

• is de samenwerking met andere bedrijven schriftelijk vastgelegd (bevoegdheden, 

taakverdeling en verantwoordelijkheden)? 

 

Boete 

De Inspectie SZW kan een boete opleggen als een werkgever de bedrijfshulpverlening niet 

goed heeft geregeld, ook als zich geen ongeval heeft voorgedaan. De Inspectie SZW maakt 

hierbij in principe geen uitzonderingen, hoe klein het bedrijf ook is. De boetes voor BHV 

hebben betrekking op de volgende artikelen uit de Arbowet: 

• artikel 3, lid 1, paragraaf e 

• artikel 15 
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Aansprakelijkheid 

Als de bedrijfshulpverlening niet in orde is, kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld 

bijzaakschade en/of letsel van personeel, bezoekers en/of omwonenden. Strafrechtelijke 

vervolging is niet uitgesloten. Maar zelfs als de bedrijfshulpverlening goed geregeld is, kan de 

werkgever in de problemen komen. Bijvoorbeeld als een BHV’er een fout maakt die als 

ernstig verwijtbaar handelen bestempeld kan worden. Of als de BHV’er zelf iets overkomt. 

Belangrijk is dus om de bedrijfshulpverlening goed te organiseren en bovendien om na te gaan 

of de BHV’er voldoende aanvullend verzekerd is. 

 

Documenten 

- Bedrijfshulpverleningsplan (up-to-date en door directie akkoord bevonden) 

- Een actuele RI&E BHV met daarbij: 

- Een Plan van Aanpak 

- Schrijven van BHV deskundigen 

- Schrijven van communicatie stromen m.b.t. BHV 

- Certificaten van de opleiding van bedrijfshulpverleners 

- Bedrijfsnoodplan:  

• Ontruimingsplan 

• Calamiteitenplan 

• Verslagen ontruimingsoefeningen 

• Logboek of registratie van calamiteiten. 


