
MARSH RISK CONSULTING

Pandemie en risicomanagement: 
Tijdelijke sluiting van gebouwen

De snelle ontwikkeling en uitbreiding van de Corona Covid-19 pandemie, een 
epidemie op wereldwijde schaal, trekt een zware wissel op overheden, bedrijfsleven 
en andere organisaties. De situatie noodt tot het nemen van verregaande 
maatregelen om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen en verdere 
uitbreiding te voorkomen. Veel organisaties worden geconfronteerd met een tijdelijke 
sluiting van de gebouwen waarvan zij gebruik maken.

Deze brochure geeft een kort overzicht van maatregelen, 

die een organisatie kan nemen om de risico’s in tijdelijke 

gesloten gebouwen te beheersen en zo mogelijk te 

verkleinen. De informatie in de brochure geeft een belangrijke 

opsomming van aandachtspunten en aanbevelingen, maar 

kan niet worden beschouwd als een volledige lijst van risico 

beheersmaatregelen. Een deel van de maatregelen zal 

daarnaast niet van toepassing zijn op elk specifiek gebouw. 

Het overzicht beoogt tevens een aanzet te geven tot 

bewustwording van mogelijke risico’s die zich voor kunnen 

doen bij een korte of langere tijdelijke sluiting van gebouwen 

en locaties. Reacties op de brochure zijn welkom.

De focus van de aandachtspunten en adviezen is primair 

gericht op het voorkomen van materiële schade in de periode 

dat een gebouw gesloten is. In veel gevallen zal een schade 

echter ook leiden tot een langere onderbreking van de 

bedrijfsvoering in het gebouw, tot na de sluitingsperiode. Het 

bedrijfsschaderisico dient daarom onderdeel te zijn van de 

vaststelling van de te nemen maatregelen.

Tot slot is het belangrijk op te merken, dat in de komende 

periode medewerkers van hulpdiensten, ziekenhuizen en 

andere belangrijke organisaties hun tijd en energie nodig 

zullen hebben voor de bestrijding van de pandemie en de 

hulpverlening aan besmette en zieke burgers. Een goed 

risicomanagement voor tijdelijk gesloten gebouwen kan een 

onnodige belasting van deze medewerkers beperken.



Algemeen
 • Wees voorbereid op het feit dat hulpdiensten zoals 

politie en brandweer in de huidige situatie waarschijnlijk 

minder snel zullen (kunnen) reageren op een melding 

van een calamiteit. De hulpdiensten zullen zich richten op 

prioriteitsmeldingen. Opvolging van alarmmeldingen van 

brandmeld- en inbraaksignaleringsinstallaties kan daardoor 

vertraagd worden. Hetzelfde zal bijvoorbeeld gelden voor 

een telefonische melding van vandalisme of inbraak, of van 

delicten zonder geweld.

 • Zorg ervoor dat calamiteitenplannen volledig bijgewerkt zijn 

en gereed voor direct gebruik:

 – contactinformatie en boomstructuren voor het 

benaderen van medewerkers in essentiële functies dienen 

gecontroleerd en zo nodig gewijzigd en/of aangevuld te 

worden;

 – contactinformatie voor noodsituaties dient duidelijk 

zichtbaar en direct benaderbaar te zijn voor hulpdiensten 

en beveiligingsbedrijven bij aankomst op een terrein en bij 

een gebouw

 – de inhoud van brandweerkluizen dient gecontroleerd en zo 

nodig vervangen en/of aangevuld te worden (bijvoorbeeld 

sleutels, pasjes en basisinformatie voor de locatie).

 • Informeer de hulpverleningsdiensten zoals politie, brandweer 

en ambulancezorg dat er op de locatie voor onbepaalde 

tijd geen mensen aanwezig zullen zijn. Hetzelfde geldt voor 

particuliere alarmcentrales en bewakingsdiensten die voor de 

locatie worden gebruikt.

 • Waarborg algemeen dat alle beveiligingsmaatregelen 

(organisatorisch, elektronisch en bouwkundig) tijdens de 

sluitingsperiode zo veel mogelijke in stand worden gehouden 

en operationeel zijn.

 • Laat medewerkers van de facilitaire dienst en/of de 

onderhoudsafdeling dagelijks een controleronde door

gebouwen en over het terrein van de locatie maken, 

ongeacht de normale en de eventuele aanvullende 

beveiligingsmaatregelen die genomen zijn.

 • Waarborg de juiste werking van de alarmtransmissie vanuit 

brandmeld- en inbraak-signaleringsinstallaties naar de 

betrokken particuliere alarmcentrale(s), bij voorkeur via twee 

onafhankelijke transmissiesystemen, zoals bijvoorbeeld 

een lijnverbinding, een draadloze verbinding of een 

radioverbinding.

 • Zorg ervoor dat gebouwuitgangen functioneel zijn, met 

name de nooduitgangen in een gebouw. Nooduitgangen 

mogen op basis van wet- en regelgeving niet geblokkeerd of 

gewijzigd worden, bijvoorbeeld door middel van kettingen 

met hangsloten. Houd rekening dat er ook tijdens de 

sluitingsperiode mensen op de locatie aanwezig kunnen en 

zullen zijn.

 • Test regelmatig de gebruikte systemen voor 

crisiscommunicatie, zoals bijvoorbeeld sms berichten, 

RSS berichten, e-mail berichten, WhatsApp berichten en 

automatische kiessystemen. Bevestiging van ontvangst van 

berichten door medewerkers of andere belanghebbenden 

dient onderdeel van de tests te zijn.

 • Waarborg de belastbaarheid van de communicatie- en 

computersystemen door middel van stresstesten en houdt 

testprotocollen en continuïteitsplannen voor datasystemen 

actueel, zodat medewerkers ook buiten de locatie productief 

kunnen functioneren. Dit betekent ook, dat de koelsystemen 

voor ruimtes met computer- en communicatieapparatuur 

regelmatig gecontroleerd moeten worden (minimaal 

dagelijks), om te voorkomen dat apparatuur bij zwaardere 

belasting oververhit raakt en eventueel uit zou kunnen vallen 

of een brand zou kunnen veroorzaken. Overweeg de tijdelijke 

huur van mobiele koelunits en ventilatoren, zodat deze indien 

nodig direct inzetbaar zijn.

 • Bekrachtig de van toepassing zijnde cybersecurityprotocollen 

in de organisatie en communiceer deze regelmatig met de 

medewerkers. Vraag medewerkers om extra oplettend te 

zijn voor ransomware (waarbij hackers computersystemen 

vergrendelen en om losgeld vragen) en oplichting door 

middel van phishing mails (waarbij medewerkers uit naam 

van een bekende organisatie of persoon worden gevraagd om 

gegevens te verstrekken of geld over te maken). Informatie 

kan worden gevonden op de website van het Nationaal Cyber 

Security Centrum van de Nederlandse overheid: https://www.

ncsc.nl/.

 • Zorg ervoor dat afwateringssystemen in et gebouw goed en 

volledig functioneren, en dat openingen aan het einde van 

afvoerpijpen niet worden geblokkeerd. Denk hierbij ook aan 

afvoersystemen in putten van liftschachten, kelders en andere 

verdiepte ruimtes.

 • Controleer daken op een goede afvoer van regenwater. 

Reinig indien nodig de primaire afvoersystemen en de 

noodoverstorten. Na een periode van droog weer kan hevige 

regenval en storm plotseling problemen veroorzaken.

 • Zorg voor een goede samenwerking met het 

schoonmaakbedrijf om gebouwen effectief en desinfecterend 

te reinigen conform de richtlijnen en aanbevelingen van de 

overheid. Informatie kan worden gevonden op de website van 

het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van 

de Nederlandse overheid: https://www.rivm.nl/.

 • Informeer alle leveranciers van goederen en diensten dat de 

locatie gesloten is. Leveranties dienen te worden opgeschort 

of verplaatst te worden naar andere locaties.
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 • Neem contact op met uw leveranciers van gevoelige 

apparatuur en machines. Zonder specifieke 

voorzorgsmaatregelen zou een langdurige stilstand schade 

kunnen veroorzaken of een storing op het moment dat de 

apparatuur weer in gebruik wordt genomen. 

 • Zorg ervoor dat de juiste maatregelen voor 

ongediertebestrijding zijn genomen, conform de laatste 

voorschriften en actuele stand van zaken.

 • Controleer of alle essentiële brandstoftanks op de locatie 

volledig zijn gevuld, bijvoorbeeld de dieseltanks voor 

noodstroomgeneratoren en voor bluswaterpompen voor 

automatische sprinklerinstallaties en hydranten.

 • Besteed extra aandacht aan de temperatuur in ruimtes 

met noodstroomaggregaten en de watervoorziening 

voor sprinklerinstallaties. De pompen moeten direct na 

(automatische) activering vol vermogen kunnen leveren. 

Dieselmotoren zijn gevoelig voor storing en schade als zij in 

een koude omgeving zonder voorverwarming vol vermogen 

moeten leveren. 

 • Waarborg een goede en volledige communicatie tussen 

gebouwbeheerssystemen en bediening van de systemen 

op afstand, inclusief de mogelijkheid om in te loggen en de 

systeemparameters en -waardes te kunnen monitoren en 

wijzigen.

Security
 • Maak gebruik van tijdelijke hekwerken en (extra) bewaking 

en terreinverlichting om illegale toegang tot terreinen en 

gebouwen te voorkomen, of te vertragen en ontdekken. 

Criminelen zullen de huidige situatie gebruiken om in verlaten 

en slecht beveiligde gebouwen met attractieve goederen in te 

breken.

 • Beveiligingssystemen met bijvoorbeeld camerabewaking of 

bewegingssensoren op hekwerken of op het terrein dienen 

volledig operationeel te zijn, inclusief de doormelding van een 

alarm en van storingen naar een particuliere alarmcentrale.

 • De beelden van beveiligingscamera’s dienen bij voorkeur 

te worden opgeslagen met inachtneming van de wettelijk 

toegestane termijn, en bij voorkeur doorgestuurd te worden 

naar een particuliere alarmcentrale of naar aangewezen 

medewerkers.

 • Indien de bewakingscamera’s voorzien zijn van 

bewegingsdetectie, dient een bewegingsalarm doorgemeld 

te worden naar een particuliere alarmcentrale of naar 

aangewezen personeel. 

 • Elektronische systemen voor toegangscontrole behoren zo 

te worden ingesteld, dat alleen geautoriseerde medewerkers 

de gebouwen kunnen betreden. Automatische systemen 

voor het openen en sluiten van hekwerken en deuren dienen 

uitgeschakeld te worden. Toegangs-badges van het overige 

personeel dienen geblokkeerd te worden, totdat de locatie 

weer opengaat voor het gehele personeel.

 • Hekwerken rondom gebouwen en terrein moeten in goede 

staat te zijn, inclusief gaas in en prikkeldraad op de hekken. 

Openingen in hekwerken dienen direct na constatering 

gerepareerd te worden, zeker wanneer het openingen op 

grondhoogte betreft.

 • Deuren en ramen in buitengevels dienen gedurende de gehele

sluitingsperiode dicht en afgesloten te blijven. Voorkom dat 

een raam of deur na een controleronde door een gebouw of na 

werkzaamheden in een gebouw open blijft staan.

 • Hetzelfde geldt voor toegangshekken voor voetgangers, 

fietsers en auto’s; deze hekken dienen de gehele 

sluitingsperiode dicht en afgesloten te zijn. Voor de toegang 

tot het terrein en de gebouwen dient bij voorkeur één daartoe 

aangewezen hek en deur gebruikt te worden.

 • Wanneer een gebouw niet beveiligd is met een automatische 

inbraaksignaleringsinstallatie kan overwogen worden 

om een tijdelijke beveiligingsinstallatie aan te brengen, 

die bijvoorbeeld gebruik maakt van een wifinetwerk in 

het gebouw. Bij deze keuze dienen het wifinetwerk en 

de aangesloten beveiligingsunits zoals deurcontacten en 

bewegingsmelders goed beveiligd te zijn tegen hacking.

 • Binnen- en buitenverlichting die is geïnstalleerd om 

inbraak en vandalisme te voorkomen, dient tijdens de 

sluitingsperiode volledig in bedrijf te zijn en goed te worden 

onderhouden. Defecte verlichting dient na constatering zo 

snel mogelijk vervangen te worden. Goede verlichting werkt 

afschrikwekkend en ondersteunt bewakingsbedrijven en 

politie bij hun surveillance werkzaamheden.

 • Houdt de bestaande bewakingsorganisatie voor de locatie 

in stand. Dat betekent, dat bewakingspersoneel aanwezig 

is zoals onder normale omstandigheden, als de locatie 

operationeel is, inclusief eventuele avond- en nachtploegen. 

Waarborg ook de opvang van bewakingsmedewerkers 

die door het virus geïnfecteerd worden, of die voor zieke 

familieleden moeten zorgen.

 • Als de locatie normaal niet door bewakingspersoneel wordt 

beveiligd, overweeg dan om voor de sluitingsperiode tijdelijk 

bewakingspersoneel in te huren. Afhankelijk van de ligging 

en de omvang van de locatie en van de attractiviteit van 

goederen, materialen en bijvoorbeeld gereedschappen op 

de locatie kan voor een 24/7 bewaking gekozen worden (24 

uur per dag, 7 dagen per week), of voor een lager niveau van 

beveiliging.
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 • Indien geen (tijdelijk) bewakingspersoneel aanwezig is, 

overweeg dan een contract met een beveiligingsbedrijf 

voor regelmatige controlerondes op de locatie en door 

de gebouwen door beveiligingspersoneel. Worden er in 

de normale situatie al controlerondes door beveiligings-

personeel uitgevoerd, dan kan een verhoging van het aantal 

controlerondes per dag een optie zijn.

 • Voorzie bewakingspersoneel van de juiste persoonlijk 

beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld gelaatsmaskers of 

veiligheidsbrillen, en handschoenen en veiligheidsschoenen. 

Train hen in een juist gebruik van deze middelen. Hetzelfde 

geldt voor het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen.

 • Voorzie bewakingspersoneel van de correcte 

contactinformatie voor medewerkers van de facilitaire dienst, 

de automatiseringsafdeling en het management van de 

organisatie.

 • Zorg ervoor dat facilitaire medewerkers en medewerkers 

van de onderhoudsafdeling de locatie dagelijks controleren. 

Zij kennen de locatie en zullen eventuele afwijkingen en 

gebreken in bijvoorbeeld installaties sneller ontdekken dan 

bewakingspersoneel dat in basis gericht is op het voorkomen 

van inbraak en vandalisme.

 • Laat door middel van tijdelijke aanduidingen op gevels en/

of hekwerken weten dat de locatie gedurende de tijdelijke 

sluiting extra bewaakt wordt en beveiligd is.

Brandveiligheid
 • Waarborg de functionaliteit van brandblus- en 

brandmeldinstallaties, inclusief de auto-matische doormelding 

van een brandalarm en van storingsmeldingen naar een 

particuliere alarmcentrale. Hetzelfde geldt voor de eventuele 

doormelding van een brandalarm van een brandblusinstallatie 

naar een meldkamer van een veiligheidsregio (brandweer).

 • Stel inspecties, testen en onderhoud van 

brandbeveiligingsinstallaties waarbij de installatie tijdelijk 

niet operationeel is uit. Alleen noodreparaties dienen te 

worden uitgevoerd, waarbij de correcte procedure voor 

buitengebruikstelling moet worden gebruikt, inclusief melding 

aan de bevoegde autoriteiten en verzekeraars (voor zover van 

toepassing).

 • Sluit alle inpandige deuren en openingen in de gebouwen. 

Dit geldt specifiek voor deuren en openingen in rook- 

en brandwerende scheidingen, maar daarnaast ook 

voor alle overige deuren en openingen. Denk ook aan 

het sluiten van bijvoorbeeld brandwerende kleppen in 

luchtbehandelingsinstallaties.

 • Schakel waar mogelijk elektrische installaties uit en sluit 

de toevoer van brandstoffen zoals aardgas en diesel af. 

Voor essentiële bedrijfsonderdelen zoals computer- en 

communicatie-apparatuur, brandbeveiligingsinstallaties en 

inbraaksignaleringsinstallaties dienen toevoer van elektriciteit 

en brandstoffen gewaarborgd te blijven.

 • Parkeer interne transportmiddelen op een veilige plaats, 

vrij van opslag van brandbare materialen, bij voorkeur in 

een aparte ruimte. Laad geen batterijen gedurende de 

sluitingsperiode, en verwijder brandstof uit de voertuigen 

(diesel/benzine, gastanks).

 • Sla alle gevaarlijke stoffen zoals chemicaliën en ontvlambare 

vloeistoffen op in daartoe aangewezen en beveiligde ruimtes. 

Verwijder zo mogelijk grotere hoeveelheden van deze stoffen 

uit de gebouwen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld tanks met 

voorraden voor dagelijks gebruik. Stop tijdelijk leveranties van 

gevaarlijke stoffen aan de locatie. 

 • Voorkom dat de temperatuur in gebouwen met 

waterleidingsystemen en sprinklerinstallaties lager 

wordt dan 5 °C om bevriezing en lekkage te voorkomen. 

Bevriezing van delen van een sprinklerinstallatie zal leiden 

tot aanzienlijke reparatiekosten, terwijl de installatie langere 

tijd buiten gebruik zal zijn en gebouwen niet beveiligd zijn. 

De minimumgrens van 5 °C geldt voor alle delen van het 

gebouw waar zich leidingen bevinden, in het geval van 

sprinklerinstallaties ook onder daken en nabij buitengevels, en 

voor toevoerleidingen voor de installatie vaak ook bij vloeren.

 • Laat gedurende de sluitingsperiode geen brandgevaarlijke 

werkzaamheden zoals lassen, slijpen en dakdekken uitvoeren.

Bij eventuele noodreparaties dienen brandgevaarlijke 

werkzaam-heden zo veel mogelijk buiten gebouwen plaats 

te vinden. Indien de werkzaamheden ten behoeve van een 

noodreparatie toch binnen moeten gebeuren, moet een 

adequate procedure voor de uitvoering van brandgevaarlijke 

werkzaamheden worden toegepast, inclusief het gebruik 

van een vergunning voor brandgevaarlijke werkzaamheden. 

Een eigen medewerker van de facilitaire dienst of de 

onderhoudsafdeling dient continu bij de werkzaamheden 

aanwezig te zijn, en dient de plaats van de werkzaamheden te 

controleren tot 4 uur na beëindiging van de werkzaamheden. 

Het gebouw behoort gedurende deze 4 uren na beëindiging 

van de brandgevaarlijke werkzaamheden niet verlaten te 

worden.

 • Zorg ervoor dat brandslanghaspels en brandblussers ook 

gedurende de sluitingsperiode gemakkelijk bereikbaar en 

snel te gebruiken zijn. Tijdens de sluitingsperiode zullen 

controlerondes gemaakt worden door eigen medewerkers 

of door bewakingspersoneel. Daarnaast kunnen regelmatig 

geautoriseerde medewerkers met essentiële taken aanwezig 

zijn op de locatie.
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De in deze brochure vermelde aandachtspunten en 

aanbevelingen zijn primair gericht op maatregelen die een 

organisatie kan nemen om de brand- en inbraakrisico’s in 

tijdelijk gesloten gebouwen te beheersen en zo mogelijk te 

verkleinen. Meer informatie over het Corona Covid-19 virus kan 

worden gevonden op de internationale websites van Marsh 

en Marsh Risk Consulting. Marsh heeft een speciale website 

opgezet, die onder andere ook informatie bevat over de risico’s 

en preventieve maatregelen voor personen en bijvoorbeeld 

aansprakelijkheidsrisico’s. De websites bevatten tevens links 

naar andere organisaties die zich professioneel met de uitbraak 

en verspreiding van het virus bezighouden.

 • https://www.marsh.com/us/insights/research/pandemic-risk-hub.html

 • https://www.marsh.com/us/services/marsh-risk-consulting.html

Een aantal Nederlandse websites geven uitgebreide informatie over het Corona Covid-19 virus:

 • https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

 • https://www.rvo.nl/coronavirus

 • https://www.nhg.org/coronavirus

 • https://coronavirus.nl
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