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Preventieadvies
Bedrijfsstilstand

Bedrijfsstilstand, door bijvoorbeeld een calamiteit of
(financiële) crisis kunnen bedrijven en organisaties
hiermee te maken. Een dergelijke stilstand brengt
specifieke risico’s met zich mee.

De risico’s zitten vooral in ontstekingsbronnen
Denk hierbij aan machines en installaties, maar ook aan brandstichting en 
inbraak. Bij langere stilstand ontstaan zelfs ongebruikelijke risico’s zoals broei. 
Broei kan bijvoorbeeld ontstaan in afvalcontainers of bulkopslag.

Controleren en beperken
Uitgangspunt is dat ontstekingsbronnen zoveel mogelijk worden gecontroleerd. 
Ook dat uitbreiding van een eventuele brand wordt beperkt. Bij inbraak en 
vandalisme is orde en netheid zeer belangrijk. Een voorbeeld hiervan is de 
buitenopslag. Dit kan niet alleen brandstichting in de hand werken, maar ook 
een gebouw opklimmen eenvoudiger maken. Er zijn ook nog andere, 
specifieke risico’s die door langdurige stilstand erger worden. Wat bijvoorbeeld 
te denken van een lekkende waterleiding die een paar weken niet wordt 
opgemerkt?

Praktische tips
Met praktische tips willen wij u helpen om veilig om te gaan met risico’s van 
bedrijfsstilstand. Hiermee beperkt of voorkomt u schade, zodat u weer snel kunt 
opstarten.
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Preventiemaatregelen

Machines, gebouwen en installaties

• Zet machines zoveel mogelijk stil.
• Trek, bij stekkerklare machines, deze uit de wandcontactdoos.
• Maak installaties zoveel mogelijk spanningsvrij.
• Maak productie- en opslagruimten goed schoon.
• Houd machines en apparatuur vrij van brandbare materialen.
• Sluit watertoevoeren naar machines af.
• Zorg, bij nog langere uitval, dat onderhoud op peil is. Voer reparaties direct uit.

Opslag en voorraden

• Haal dagvoorraden en verpakkingsmateriaal uit de productieruimten
• Sla gemakkelijk ontvlambare en brandbare vloeistoffen op in daarvoor bedoelde kasten en ruimten.
• Bewaar smeermiddelen boven lekbakken, goed geventileerd. Controleer of ze in een deugdelijke verpakking

zitten die goed is afgesloten.
• Houd uw gebouw minimaal 10 meter rondom vrij van brandbare opslag. Dit geldt ook voor vuilniscontainers.

Laat deze, indien mogelijk, legen.
• Houd onbrandbare opslag op enkele meters van uw gebouw.
• Voer een sluitronde uit en controleer specifiek of branddeuren gesloten zijn.

Alarmsystemen, meldinstallaties en controle

• Schakel het inbraakalarmsysteem in. Schakel het nooit uit als er meerdere keren vals alarm is geweest, maar
onderzoek de oorzaak.

• Controleer of camerasystemen online zijn en u van afstand in kunt kijken. Als u dit niet heeft, overweeg enkele
camera’s te laten plaatsen op korte termijn. Autoriseer ook de alarmcentrale om in te kunnen kijken.

• Controleer of de brandmeldinstallatie en brandblussystemen geactiveerd zijn.
• Informeer de alarmcentrale, beveiligingsdienst en sleutelhouders dat er overdag niet wordt gewerkt.
• Houd machines en apparatuur vrij van brandbare materialen.
• Organiseer met de beveiligingsdienst controlerondes overdag. Laat personeel op onregelmatige tijden een

veiligheidsronde lopen.

Communicatie

• Breng uw leveranciers en afnemers op de hoogte dat uw bedrijf is gesloten.
• Plak niets op het gebouw of het buitenhek waaruit blijkt dat het bedrijf is gesloten. Adverteer dit ook niet op 

internet.
• Laat overdag (enige) verlichting branden.
• Als uw bedrijf in bewoond gebied ligt, kunt u op het buitenterrein verlichting laten branden, anders juist niet.
• Houd het groen rondom uw bedrijf kort als de situatie langer duurt. 
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Meer weten?

Neem contact op met een van onze Risk Engineers.     

Peter Zeilstra
Risk Engineering Manager NL

020 503 1454
peter.zeilstra@msamlin.com 

Ron Boon
Senior Risk Engineer

020 503 1457
ron.boon@msamlin.com 

Gijs Hoofwijk
Senior Risk Engineer

020 503 1255 
gijs.hoofwijk@msamlin.com
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Bezoekadres
Van Heuven
Goedhartlaan 939
1181 LD Amstelveen

Postadres
Postbus 2190
1180 ED Amstelveen

Telefoon
020 503 1100

msamlin.com
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