Vereniging van Fabrikanten van Industriële Gassen
PROTOCOL
Bijstand bij Calamiteiten in Nederland

De Vereniging van Fabrikanten van Industriële Gassen heeft statutair onder meer tot doel het
behartigen van veiligheidszaken en technische zaken in de industrie van industriële, medische en
speciale gassen, in het bijzonder die van haar leden.
Het Protocol Bijstand bij Calamiteiten (hierna: PBC) is een uitwerking van dit statutaire doel van de
VFIG.
In het PBC zijn de afspraken vastgelegd over de wijze waarop de aangesloten leden van de
Vereniging van Fabrikanten van Industriële Gassen (VFIG) bijdragen aan de in de eerste lijn
onderling te verlenen bijstand bij calamiteiten bij (verkeers)ongevallen dan wel bij stationaire
installaties van producenten en/of klanten.
Het bedrijf dat de bijstand van een ander bedrijf inroept of gebruikt, wordt hierna aangeduid met
het “betrokken bedrijf”.
Het bedrijf dat de bijstand aan het betrokken bedrijf verleent, wordt hierna aangeduid met het
“derde bedrijf”.
Uitgangspunt is dat het derde bedrijf naar beste vermogen en als “goed huisvader” de eerst
noodzakelijke bijstand verleent en dat de leden elkaar niet aansprakelijk stellen voor de aldus
verleende bijstand, behoudens bij grove nalatigheid.
Het PBC wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de VFIG en is aangegaan voor
onbepaalde tijd. De afspraken en praktische uitvoering worden periodiek geëvalueerd.
Artikel 1
In geval van een calamiteit wordt het betrokken bedrijf geacht zelf in te staan voor het aanleveren
van bijstand aan de algemene noodhulpdiensten, zoals politie, brandweer, ambulance e.d.
Het betrokken bedrijf kan de bijstand van een derde bedrijf inroepen in geval het betrokken bedrijf
zelf niet in de mogelijkheid is om bijstand te bieden dan wel het bereiken van de plaats van de
calamiteit door het betrokken bedrijf meer tijd in beslag zou nemen dan door het derde bedrijf.
Artikel 2
In het belang van een goede onderlinge bereikbaarheid dragen de deelnemende leden er zorg voor
dat een geactualiseerde lijst met telefoonnummers en contactpersonen voor eenieder beschikbaar
is, zodat in geval van het inroepen van bijstand, de van belang zijnde persoon direct kan worden
benaderd en bereikbaar is. Deze telefoonlijst wordt als bijlage opgenomen bij het PBC en maakt
hiervan deel uit. De gegevens voor deze telefoonlijst worden onderling uitgewisseld via het
secretariaat dat zorg draagt voor verspreiding aan de leden.
Artikel 3
Het derde bedrijf zal alleen bijstand verlenen op uitdrukkelijk verzoek van het bij de calamiteit
betrokken bedrijf. De hulp door het derde bedrijf strekt zich primair uit tot het geven van advies
via de telefoon of ter plaatse aan de noodhulpdiensten. Het derde bedrijf is niet verantwoordelijk
voor de te nemen maatregelen. De hulpverlening geschiedt onder verantwoordelijkheid van het
bevoegde gezag.
Artikel 4
Het derde bedrijf kan na overleg met of op verzoek van het betrokken bedrijf, ook anderszins
bijstand verlenen in de vorm van bijvoorbeeld logistieke of schade beperkende maatregelen.

Artikel 5
In het geval het betrokken bedrijf tijdens de bijstandverlening door het derde bedrijf alsnog ter
plekke kan komen voor het verlenen van bijstand, dan zal zij in gezamenlijk overleg de
bijstandverlening onmiddellijk overnemen van het derde bedrijf. Daarmee komt de
bijstandverlening direct onder verantwoordelijkheid van het betrokken bedrijf.
Artikel 6
Het derde bedrijf zal geen enkele mededeling doen aan de media over de calamiteit of
bijstandverlening. De informatievoorziening over de calamiteit is geheel in handen van het
betrokken bedrijf, dat daarvoor zelf verantwoordelijk is.
Artikel 7
De kosten die een derde bedrijf heeft gemaakt voor de volgens dit PBC verleende bijstand worden
als volgt verrekend:
•
voor telefonisch advies worden geen kosten verrekend;
•
voor advies ter plaatse wordt tegen kostprijs een kilometervergoeding en urenvergoeding
verrekend;
•
bij inzetten van hulpmateriaal (bijvoorbeeld vrachtwagens, kranen e.d.) worden de reëel
gemaakte kosten doorberekend; daartoe zendt het derde bedrijf een factuur aan het
betrokken bedrijf.
Artikel 8
Dit PBC is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de VFIG op 18 juni 2007 en treedt
in werking per 1 augustus 2007, en is als blijk van aanvaarding ondertekend door de leden.
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