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Aangezien vele bedrijfslocaties gedurende een significante periode gesloten zijn 
geweest vanwege de COVID-19 pandemie, is het verstandig om een aantal controles 
uit te voeren ten bate van een veilig opstartproces.

Het volgende is “best-practice” advies ter assistentie van ondernemingen die 
binnenkort zullen heropenen. Ze hebben betrekking op het in stand brengen en 
houden van de beveiliging van materiele zaken (gebouwen, inventaris en goederen).

Dit geldt wanneer niet in strijd met het huidige advies van de overheid.

RSA Insurance | COVID-19 pandemie: Controles t.b.v. een Veilig Opstartproces Risk Bulletin 2



Algemene 
controles
• Voer volledige brand- en machineveiligheidsinspecties uit en zorg voor 

goede orde en netheid.

• Voer minimaal een visuele inspectie uit van de electrische 

laagspanningsinstallaties, ter controle van goede functionaliteit en 

voldoende vrije ruimte tot brandbare materialen.

• Met betrekking tot sprinklerbeveiligde locaties, voer alle benodigde pre-

start-up controles uit ten bate van goede functionaliteit en doelmatigheid 

van de sprinkler, inclusief: 

 

o De controller van de sprinklerpomp is in de “automatische” stand. 

 

o Het brandalarmpaneel is operationeel, inclusief de reservebatterijen. 

 

o Het niveau van het electrolyt in de accu’s is voldoende (dieselpomp). 

 

o Het brandstofniveau is voldoende (dieselpomp). 

 

o Het koelsysteem is operationeel (dieselpomp). 

 

o De sprinklerkleppen en –afsluiters staan in de juiste stand.
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Ten bate van een veilige opstart van installaties:

• Monitor de installaties continu tijdens het opstarten.

• Verwijder stofophoping van de installaties en andere oppervlakken die 

zou kunnen leiden tot oververhitting of brand.

• Controleer vloeistofniveaus, zoals die van smeerolie en koelwater.

• Zorg dat beveiligingssystemen operationeel zijn, inclusief interlocks die 

systemen uitschakelen bij een laag olie- of koelwaterniveau.

• Zorg dat brandbare materialen, die als onderdeel van de sluiting nabij 

installaties zijn geplaatst, weer worden verwijderd.

• Zorg dat kritische afsluiters, inclusief drains en aftapkranen, weer in de 

correcte stand worden gezet als onderdeel van een veilig opstartproces.

• Verwijder blindflenzen die specifiek voor de sluiting waren geinstalleerd, 

als onderdeel van een veilig opstartproces.

Opstarten van 
installaties
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• Zorg dat de tijdelijke opslag van goederen of voertuigen, als onderdeel van 

de sluiting, veilig wordt verwijderd of verplaatst naar locaties waar zij geen 

verhoogd brandrisico oplevert.

• Zorg dat nieuwe werknemers direct na het opstartproces adequate training 

ontvangen en bekend zijn met de relevante noodprocedures.

• Beheers de voorraadmutaties tijdens de overgang van sluiting naar volledige 

productie en documenteer dit volledig.

• Zorg dat de inbraakbeveiliging volledig is hersteld indien die, als onderdeel van 

de sluiting, naar een lager niveau was afgezwakt.

• Zorg dat het voorraadniveau van materialen ter preventie van de 

verspreiding van COVID-19, zoals desinfecterende handgel en persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM’s) adequaat worden opgeslagen met betrekking 

tot brandveiligheid.

• Zorg dat de juiste grondstoffen, consumables en onderdelen voldoende 

op voorraad zijn voor een veilig opstartproces en correcte bedrijfsvoering. 

Indien alternatieve leveranciers voor non-generieke goederen nodig zijn door 

langdurige bedrijfsonderbreking bij de gebruikelijke leveranciers, dienen zij te 

worden onderworpen aan een volledige risicoinventarisatie en –evaluatie. 

Beheersen van 
voorraad en opslag

Fire Safety Inspections Security Risk Control

Nuttige links:
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https://www.rsabroker.com/system/files/Fire%20Safety%20Inspections%20Risk%20Control%20Guide%20v2%20-%20RCG002%28E%29.pdf
https://www.rsabroker.com/system/files/Security%20Risk%20Control%20Guide%20v1%20-%20RCG017%28E%29.pdf
https://www.rsabroker.com/system/files/Fire%20Safety%20Inspections%20Risk%20Control%20Guide%20v2%20-%20RCG002%28E%29.pdf
https://www.rsabroker.com/system/files/Security%20Risk%20Control%20Guide%20v1%20-%20RCG017%28E%29.pdf
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RSA Risk Consulting is beschikbaar voor 
schadepreventie-advies in deze onzekere tijd. 
Voor aanvullende technische vragen en vragen 
over risicomanagement, neem dan contact 
op met onderstaande of uw gebruikelijke 
risicomanagement adviseur. 

Voor informatie aangaande specifieke verzekeringskwesties, neem contact 
op met uw tussenpersoon.

Dit document wordt slechts ter informatie aangeboden aan klanten en maakt geen deel uit van welke verzekeringspolis dan ook, mocht die bestaan tussen klant en RSA. De gegeven informatie zet slechts algemene 

richtlijnen uit en de gebruiker dient dit niet te hanteren als specifiek advies. RSA kan niet garanderen dat alle gevaren en blootstellingen in relatie tot het in dit document besproken onderwerp zijn afgedekt. Daarom 

accepteert RSA geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van dit Risk Control Bulletin of aansprakelijkheid door de juistheid van door derden aangeleverde gegevens of de gevolgen of afhankelijkheid daarvan.
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