
 

 

  

  

 

 
 

Richtlijn verplichte melding ongeval/voorval aan SodM 
 

Dit is een overzicht van de verplichte meldingen aan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De richtlijn 
toont per type melding hoe en hoe snel gemeld moet worden en wat de (wettelijke) grondslag hiervoor 
is. De richtlijn is een hulpmiddel; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Zie de meest actuele 
wet-/regelgeving op wetten.overheid.nl 

 

* Bij twijfel altijd melden! * 
[Link naar Meldformulier ongeval/voorval aan SodM] 

 

Inhoud 
1. Direct telefonisch melden aan SodM  

a. (Dreigend) ernstig arbeidsongeval bij een mijnbouwinstallatie/-werk of windpark op zee 
b. Ernstig voorval bij een mijnbouwinstallatie/-werk 
c. Ernstig voorval gasdistributie  

2. Meldformulier naar info@sodm.nl binnen 5 of 10 werkdagen 
a. Overige arbeidsongevallen bij een mijnbouwinstallatie/-werk of windpark op zee  
b. Overige voorvallen zoals bedoeld in de OSD 
c. Overige voorvallen gasdistributie 

 
 
Opmerkingen: 

- Gebruik altijd het meldformulier van SodM. Op de website staat de meest recente versie. 
- Let op: het opsturen van een dagrapport is geen melding. 
- Ongevallen/voorvallen kunnen in meerdere categorieën vallen. Dat betekent dat er meerdere 

categorieën op het meldformulier aangevinkt moeten worden. 
- Meldformulieren zo spoedig mogelijk toesturen, in de regel is dat binnen 5 werkdagen. In 

Europese regelgeving krijgen bijzondere gevallen 10 werkdagen de tijd. 
- De rapportage gaat meestal naar SodM. Dit overzicht spreekt van ‘rapportage aan SodM’ als 

wet- en regelgeving spreekt van ‘rapportage aan medewerkers van SodM’ of aan ‘de Inspecteur-
generaal der Mijnen’.  

- Als aan een andere instantie dan SodM gemeld moet worden, moet soms ook aan SodM gemeld 
worden om praktische en zorgvuldige redenen, ongeacht de precieze definitie van de wet.  

- De Arbowet beschouwt de exploitant vaak als de werkgever die de meldingsplicht uitvoert, 
ongeacht of de getroffen persoon een directe werknemer, een aannemer of een werknemer of 
aannemer van een aannemer is. Incidenten met werknemers moeten daarom door de werkgever 
worden gemeld. 

- Het woordgebruik in regelgeving is niet eenduidig. Soms moet er ‘direct’ melding gedaan 
worden, soms ‘zo snel mogelijk’ en soms ‘onverwijld’. Deze richtlijn gebuikt de verzamelterm 
‘direct’.  

- EU-richtlijnen zie: EU Offshore Authorities Group (europa.eu) 

https://wetten.overheid.nl/zoeken
file://c1122p0519.cicwp.nl/8142-userdata_P$/vandullemenc/CW000191/DM/Temp/info@sodm.nl
https://euoag.jrc.ec.europa.eu/node/11
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1 Direct telefonisch melden aan SodM 
1a. (Dreigend) ernstig arbeidsongeval bij een mijnbouwinstallatie/-werk of windpark op zee 

Direct telefonisch melden aan SodM 24/7 op +31 (0)6 533 88 722 
Verplicht tot het melden van:  Aan wie en 

wanneer 
Hoe melden Grondslag 

PERSONEN    
Blijvend letsel, of een voorval 
dat daartoe had kunnen leiden 

SodM - direct Direct telefonisch en 
binnen 5 werkdagen 
SodM-formulier 

ArboW, art. 9, lid 1  

Ziekenhuisopname SodM - direct Direct telefonisch en 
binnen 5 werkdagen 
SodM-formulier 

ArboW, art. 9, lid 1  

Dodelijk ongeval SodM - direct Direct telefonisch en 
binnen 5 werkdagen 
SodM-formulier 

ArboW, art. 9, lid 1 

Dreigend levensgevaar (incl. 
potentieel zwaar ongeval)2: 
• Veiligheidsrisico voor personen  
• Belangrijke buitengewone 

gebeurtenis die de persoonlijke 
veiligheid in gevaar brengt in 
verkeer of vervoer 

• Incident dat de persoonlijke 
veiligheid in gevaar brengt of 
had kunnen brengen tijdens 
gebruik, vervoer of opslag van 
explosieve stoffen  

SodM - direct Direct telefonisch en 
binnen 5 werkdagen 
SodM-formulier 

ArboB 2,42c, lid 1  

Eventuele verwonding van 5 of 
meer personen bij hetzelfde 
ongeval 

SodM - direct 
Rapport z.s.m. 

Direct telefonisch en 
binnen 10 werkdagen 
EU-formulier  

Uitvoering OSD – H (bijlage 1)2 

Verordening (EU) nr. 1112/2014  

GEVAARLIJKE STOFFEN    

Zwaar ongeval waarbij 
gevaarlijke stoffen betrokken 
zijn in Nederland, incl. de 
territoriale zee (12Nm) maar 
niet in de EEZ3 

SodM - direct 
 
 

OvV - direct 

Direct telefonisch en 
binnen 5 werkdagen 
SodM-formulier 

Zie website OvV 

Mbb art. 82 lid 2. Uit-voering 
OSD – J (bijlage 1)2 
verordening (EU) nr. 1112/2014  

Voor Seveso II, installaties van 
richtlijn 82/83 van de EU (zgn. 
Brzo-installaties)  

Zwaar ongeval met 
pijpleidingen in Nederland 
en/of territoriale zee (12Nm) 
met feitelijke of potentiële 
dood, letsel (EEZ- uitgesloten) 

SodM - direct 
 
 

OvV - direct 

Direct telefonisch en 
binnen 5 werkdagen 
SodM-formulier  

Zie website OvV 

Mbb art. 100 lid 3 
 

HELIKOPTER    

Gebruik SAR-helikopter voor 
evacuatie Arbo-gerelateerd 
(nood evacuatie bij zware 
ongevallen) 

SodM - direct  Direct telefonisch en 
binnen 10 werkdagen 
EU-formulier  

Uitvoering OSD – I (bijlage 1)2 

Verordening (EU) nr. 1112/2014  

Helikopterongeval, op of in de 
buurt van mijnbouwinstallaties 

SodM – direct Direct telefonisch en 
binnen 10 werkdagen 
EU-formulier  

Uitvoering OSD – F (bijlage 1) 2 

Verordening (EU) nr. 1112/2014  
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LEGIONELLA    

Legionella >1000 kve/l op een 
mijnbouwinstallatie 

SodM – direct Direct telefonisch en 
binnen 5 werkdagen 
SodM-formulier 

Dwb 41(3) jo. Dww 48(2)  

1b. Ernstig voorval op of bij een mijnbouwinstallatie/-werk 
Voorval (brand, explosie, lekkage) met ernstig gevaar voor de omgeving, de volksgezondheid, veiligheid van 
scheepvaart en visserij of onherstelbare schade voor het milieu  

Direct telefonisch melden aan SodM 24/7 op +31 (0)6 533 88 722 

Verplicht tot het melden van:  Aan wie en 
wanneer 

Hoe melden Grondslag 

GEVAARLIJKE STOFFEN    
Ernstig voorval met gevaarlijke 
stoffen in Nederland, incl. de 
territoriale zee (12Nm) maar 
niet in de EEZ 

SodM - direct  
 
 
 

OvV – direct 

Direct telefonisch en 
binnen 10 werkdagen 
EU-formulier 

Zie website OvV 

Mbb art. 82 lid 2 
uitvoering OSD – J (bijlage 1) 2 
verordening (EU) nr. 1112/2014  

 

OFFSHORE 500M-ZONE 
Binnendringen in 500m-zone: 
schepen op ramkoers en 
daadwerkelijke aanvaringen van 
schepen met een mijnbouw- of 
windparkinstallatie 

SodM - direct  
 
 
 
Kustwacht - direct 
Team Maritieme 
Politie 

Direct telefonisch en 
binnen 10 werkdagen 
EU-formulier  
 
Direct 
Aangifteformulier 

Uitvoering OSD –E (bijlage 12 

verordening(EU) nr. 1112/2014  
 
Mbw art. 43 en Mbb art. 44 

Voorval op of nabij een 
mijnbouwinstallatie met ernstig 
risico voor scheepvaart of 
visserij, vallend onder rampen 
bestrijdingsplan  

SodM - direct 
 
Kustwacht - direct 

Direct telefonisch en 
binnen 5 werkdagen 
SodM-formulier 

Mbb art. 86, 87, 88 

PIJPLEIDINGEN4    

Significante lekkage van 
pijpleiding en andere 
gebeurtenis met pijpleidingen 
die feitelijke of potentiële 
schade toebrengt aan de art. 49 
Mbw-belangen5 

SodM - direct 

Kustwacht - direct 
(indien offshore) 

Rapport z.s.m.  

Direct telefonisch en 
binnen 5 werkdagen 
SodM-formulier  
 
Rapportageplicht 

Mbb art. 100 lid 3 

Dreiging van ernstig risico voor 
de aanleg en het onderhoud 
van pijpleidingen 

SodM - direct  Direct telefonisch en 
binnen 5 werkdagen 
SodM-formulier  

Mbb art. 100 lid 5  

Incident met pijpleidingen in 
Nederland en/of territoriale zee 
(12Nm) met schade aan 
eigendommen of aan het milieu  

SodM - direct 
 
 

OvV - direct 

Direct telefonisch en 
binnen 5 werkdagen 
SodM-formulier 

Zie website OvV 

Mbb art. 3 

Voorval met een buisleiding dat 
negatieve effecten heeft of 
dreigt te hebben op de 
gezondheid van mensen of op 
het milieu 

ILT direct indien 
transport: 
- Gevaarlijke 

stoffen > 16 bar 
- Vergiftige stoffen 

Direct telefonisch (zie 
website ILT) en binnen 
5 werkdagen kopie 
naar SodM 

Bevb art. 10 
SodM-kennisgevings-
verplichtingen (art. 10 Bevb 
verwijst daarvoor naar art. 
17, derde lid, van de Wm)  
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Verplicht tot het melden van:  Aan wie en 
wanneer 

Hoe melden Grondslag 

CO2-OPSLAG   

Lekkage van Significante 
onregelmatigheid (s.i.) 

Lekkage: het weglekken van CO2 uit 
het CO2-opslag opslagcomplex 
Significante onregelmatigheid: een 
onregelmatigheid bij de injectie-
/opslagwerkzaamheden of in de 
toestand van het CO2-opslag-
complex zelf die het risico van 
lekkage doet ontstaan of een risico 
voor het milieu of de 
volksgezondheid oplevert 
 

SodM – direct 
 
 
 
NEA – direct  
(in geval van 
lekkage of s.i. met 
lekrisico) 

Direct telefonisch en 
binnen 5 werkdagen 
SodM-formulier  
 
Zie website NEA 

Mbb 29a 
 
Mbb 29e 
 
 
 

PUTTEN    

Afwijking in drukprofiel van  
de A- en B-annulus van de put  

SodM – direct 
Indien urgentie 
(met actieplan) 

Direct telefonisch en 
binnen 5 werkdagen 
SodM-formulier (met 
actieplan) 

Mbr art. 8.4.4 lid 3  

Verlies van putcontrole die de 
bediening van putcontrole-
apparatuur vereist, of 
(systematisch) falen van een 
putbarrière die moet worden 
vervangen of gerepareerd 
 

SodM - direct 
 

Direct telefonisch en 
binnen 10 werkdagen 
EU-formulier 

Uitvoering OSD – B (bijlage 1B 2 

verordening (EU) nr. 1112/2014 
  

INTEGRITEIT    

(Risico van) aantasting van de 
sterkte of de stabiliteit van een 
mijnbouwinstallatie 
 

SodM - direct Direct telefonisch en 
binnen 5 werkdagen 
SodM-formulier 

Mbb art. 54  

MILIEU    

Ernstig voorval zoals beschreven 
in rampen-bestrijdingsplan in of 
rond mijnbouwwerkzaamheden 
en windpark op zee 

SodM - direct 
Rapport z.s.m. 

Direct telefonisch en 
binnen 5 werkdagen 
SodM-formulier 
Rapportageplicht 

Mbb art. 88 

Ernstige (dreiging van) 
aantasting van milieu: 

- aan land 
- op een mobiele installatie 
- op zee (incl. voor de 

veiligheid van de 
scheepvaart of visserij) 

SodM – direct 
 
 
 
Kustwacht - direct 
(indien offshore) 

Direct telefonisch en 
binnen 5 werkdagen 
SodM-formulier 

 
 
Mw art. 49 lid 2 en lid 3 
Barmm art. 46 
Mbb art. 86 en 87 
 

Lozing op het water met 
potentieel of feitelijk negatief 
effect op het milieu  

SodM - direct 
 
Kustwacht - direct  

Direct telefonisch en 
binnen 5 werkdagen 
SodM-formulier 
Rapportageplicht 

Mbb art. 822, Mbr 9.1.7 
Soortgelijke bepaling in Mbb 
art. 3, lid 2, jo. 1 
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Groot milieu-incident  
(indien het milieu-incident een 
gevolg is van een zwaar 
ongeval: explosie, brand, 
ernstige schade aan de 
installatie, doden of ernstige 
verwonden etc.) 

SodM - direct 
 
Rapport z.s.m. 

Direct telefonisch en 
binnen 10 werkdagen 
EU-formulier 

Uitvoering OSD –J (bijlage 1) 2 

verordening(EU) nr. 1112/2014  

Voorval dat negatief effect 
heeft of dreigt te hebben op de 
gezondheid van mensen, of op 
het milieu aan land.  
Elke gebeurtenis in een inrichting, 
ongeacht de oorzaak daarvan, die 
afwijkt van de normale 
bedrijfsactiviteiten; dit begrip 
omvat derhalve zowel storingen in 
het productieproces en storingen 
in de voorzieningen van de 
inrichting als ongelukken en 
calamiteiten 

SodM - direct Direct telefonisch en 
binnen 5 werkdagen 
SodM-formulier 

Wm art. 17.2  
(gemandateerd aan SodM) 
Geldt niet voor offshore 
 
 

Bodemverontreiniging  
- in Nederland  
- mobiele installatie en 

bijbehorend terrein 
- in territoriale zee (12Nm) 

 
 

SodM - direct Direct telefonisch en 
binnen 5 werkdagen 
SodM-formulier  

Barmm art. 29 
(bodemverontreiniging) 
Barmm art. 10 (mobiele 
installatie en omliggend 
terrein) 

Barmm art. 65 (onderzeese 
installatie) 

Zie ook Wbb art. 27 voor 
meldingen aan provincie 

1c. Ernstig voorval gasdistributienet 
Direct telefonisch melden aan SodM 24/7 op +31 (0)6 533 88 72 

EEN ERNSTIG VOORVAL GASDISTRIBUTIENET voldoet aan een of meer van de volgende criteria: 
• er zijn doden of gewonden; 
• er is brand of een explosie; 
• er zijn meer dan 250 personen ontruimd; 
• er zijn meer dan 250 afnemers bij het incident betrokken. 

Verplicht tot het melden van:  Aan wie en 
wanneer 

Hoe melden Grondslag 

Het voordoen van een voorval 
m.b.t. een gasdistributienet 
waardoor nadelige gevolgen 
voor de mens of het milieu zijn 
ontstaan  

Gaskwaliteit en  
-transport <16 
bar: 
SodM - direct  
Transport ≥16 
bar: 
ILT - direct 

Direct telefonisch en 
binnen 5 werkdagen 
SodM-formulier 
 
Zie website ILT 

Art. 8a Gaswet 
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2 Meldformulier naar info@sodm.nl binnen 5 of 10 werkdagen 
2a. Overige arbeidsongevallen/voorvallen bij mijnbouwinstallatie/-werk of windpark op 
zee 

Meldformulier naar info@sodm.nl 
Verplicht tot het melden van:  Aan wie en 

wanneer 
Hoe melden Grondslag 

PERSONEN    
Evacuatie van personeel  SodM - niet 

direct 
Rapport z.s.m. 

Zie EU-formulier en  
-richtlijnen  
Rapportageplicht 

Uitvoering OSD –CI (bijlage 1) 2 

verordening(EU) nr. 1112/2014  

Alle ongevallen en andere 
voorvallen die de veiligheid in 
gevaar hebben gebracht of 
hadden kunnen brengen 
voorzover er geen melding is 
gedaan (als bedoeld in eerste lid) 

SodM - 
maandelijks 

 ArboB 2,42c (2) 

HELIKOPTER    

Gebruik SAR-helikopter voor 
medivac niet arbo-gerelateerd  

SodM - niet 
direct 
Rapport z.s.m. 

Binnen 5 werkdagen 
SodM-formulier 
Rapportageplicht 

Afspraak branche 

2b. Overige voorvallen zoals bedoeld in de OSD 
Een voorval met gevaar voor de volksgezondheid of schade voor het milieu 

Meldformulier naar info@sodm.nl 
INTEGRITEIT    

Falen van een veiligheids- en 
milieukritiek element 

SodM - niet 
direct 
 
Rapport z.s.m.  

Binnen 10 werkdagen 
EU-formulier 
Rapportageplicht 

Uitvoering OSD –C (bijlage 1)2 

verordening(EU) nr. 1112/2014  

Aanzienlijk verlies van structurele 
integriteit of verlies van 
bescherming tegen de gevolgen 
van brand of explosie, of verlies 
van stationsbehouden bij een 
mobiele installatie 

SodM - niet 
direct 
 
Rapport z.s.m. 

Binnen 10 werkdagen 
EU-formulier 
Rapportageplicht 

Uitvoering OSD –D (bijlage 1)2 

verordening(EU) nr. 1112/2014  
 
 
  

MILIEU    

Het beoogd vrijkomen van olie, 
gas of andere gevaarlijke stoffen, 
ook indien ontstoken 

SodM - niet 
direct 
Rappport z.s.m. 

Binnen 10 werkdagen 
EU-formulier 
Rapportageplicht 

Uitvoering OSD –J (bijlage 1)2 

verordening(EU) nr. 1112/2014  

2c. Overige voorvallen gasdistributienet 
Meldformulier naar info@sodm.nl 

VOORVAL GASDISTRIBUTIENET : 
• er zijn meer dan 10 personen ontruimd en/of 
• er zijn meer dan 10 afnemers bij het incident betrokken. 

Een (dreigend) voorval bij een 
gasdistributienet, waardoor 
nadelige gevolgen voor de mens 
of het milieu dreigen te ontstaan 

SodM - niet 
direct 
 
 

Binnen 5 werkdagen 
SodM-formulier 
Evt. rapportage z.s.m. 

Art. 8a Gaswet 
  

 

 

mailto:info@sodm.nl
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Gebruikte afkortingen 
ArboB Arbeidsomstandighedenbesluit 
ArboW Arbeidsomstandighedenwet 
Barmm Besluit algemen regels milieu mijnbouw 
Bevb Besluit externe veiligheid buisleidingen 
BOvV Besluit Onderzoeksraad voor de Veiligheid 
Brzo Besluit risico's zware ongevallen 2015 
Dwb Drinkwaterbesluit 
Dww Drinkwaterwet 
EEZ Exclusieve Economische Zone 
Mbw Mijnbouwwet 
Mbb Mijnbouwbesluit 
Mbr Mijnbouwregeling 
NEa Nederlandse Emissieautoriteit 
OM Openbaar Ministerie 
OSD Offshore Safety Directive (EU-richtlijn offshoreveiligheid 2013/3)0 
OvV Onderzoeksraad voor Veiligheid 
R-OvV Regeling Onderzoeksraad voor de veiligheid 
RW-OvV Rijkswet Onderzoeksraad voor de veiligheid 
RB-OvV Rijksbesluit Onderzoeksraad voor de veiligheid 
SAR Search and Rescue (helicopter) 
Wbb Wet bodembescherming 
Wm Wet milieubeheer  

 
 
 

 
2 Gebruik indien nodig RAM (‘Risico-Analyse Matrix’) om het potentieel van incidenten te kunnen inschatten en 
rapporteer vervolgens alleen potentieel incidenten met potentieel 4 of 5 (volgens RAM)  
3 EEZ - Buiten de Nederlandse territoriale zee (de 12-mijlszone) zijn in de Exclusieve Economische Zone alleen de 
wetten van toepassing die voor die zone door de wetgever van kracht zijn verklaard, zoals de Mijnbouwwet. 
4 Op land moet een lekke pijpleiding vaak aan nog veel meer partijen gemeld worden: ILT (buisleiding> 16 bar), 
gemeente/ omgevingsdienst, waterschap, grondeigenaar (zie hiervoor Waterwet, milieuwetgeving). 
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