
 
Van: Kees 

Bet: aandachtspunten voor een staffunctie Legal in een CMT  

Dat: 29-12-2015 

 

 Onderwerpen Denk aan Inregelen  
     
 Strategisch advies op juridische dimensies    
 Borgen dat beslissingen in CMT kunnen worden 

genomen in lijn met contractuele verplichtingen 
van bedrijf als eigenstandige commerciële 
partij/leverancier/dienstverlener 

Denk aan afstemming met compliance-
officer 

V/T:VZ CMT/adviseur 
Financiën /Legal 

 

 Waarborgen dat beslissingen in het CMT 
worden genomen door functionarissen die 
beslissingsbevoegd zijn 

Individuele mandaten van directieleden 
kennen o.a. m.b.t. bestuur en financiën 

V: vastleggen in 
bevoegdhedenmatrix 

 

 Controle externe berichtgeving over 
incident/calamiteit op juridische 
lading/kwetsbaarheid voor bedrijf 

Denk aan pers-/mediaberichten en formele 
communicatie met autoriteiten 

T: adviseur Communicatie/ 
VZ CMT/huisjurist  

 

 Zichtbaar kunnen maken van relaties die bedrijf 
is aangegaan met leveranciers van bijzondere 
faciliteiten/diensten/spullen in geval van grote en 
langdurige calamiteiten 

 V/T: borgen 
beschikbaarheid 
contractinformatie door 
adviseur Financiën/Legal  

 

     
 Borgen dat schriftelijke stukken m.b.t. 

verslaglegging en besluitvorming gedurende 
CMT worden veilig gesteld 

Volg checklist/protocol inname CMT-
verslaglegging (te maken?) 

T: door 
procesondersteuner/ 
secretariële ondersteuning 

 

 Borgen dat elektronisch spraak-, beeld- en 
dataverkeer gedurende CMT wordt veilig gesteld 

Volg checklist/protocol inname SPD-verkeer 
(te maken?) 

T: door 
procesondersteuner/ 
secretariële 
ondersteuning/ 
escalatiemanager IT 

 

     
 Arbeidsrechtelijke sfeer    
 Melding gewonden en/of doden tijdens 

uitvoering werk bij arbeidsinspectie/ISZW 
 T: door adviseur HSE  

 Opvragen en veilig stellen werkvergunning met 
eventueel bijbehorende documentatie 

 T: door adviseur HSE  

 Voorbereiden op komst inspecteur(s) I-SZW  T: door adviseur HSE  
     
 Milieurechtelijke sfeer     
 Melding onvoorziene/ongeplande vrijzetting van 

milieubelastende stof(fen) bij autoriteiten/ANVS 
 T: door 

Stralingsdeskundige 
 

 In geval van vrijkomen asbest Volg checklist asbest T: adviseur HSE in relatie 
tot moederbedrijf 

 

 Voorbereiden op komst inspecteur(s) ANVS  T: door 
Stralingsdeskundige 

 

     
 Brandveiligheid- en crisismanagementsfeer    
 Melding inzet en eventuele storingen t.a.v. 

bedrijfsbrandweer en bluswaternet op basis van 
brandweeraanwijzing 

 V/T: door?  

 Voorbereiden op komst inspecteur(s) 
Veiligheidsregio 

 T: door?  

     
     
     



 
 Onderwerpen  Denk aan    
     
 Strafrechtelijke sfeer     
 Melding aan politie als incident mogelijk een 

criminele/ terroristische aanleiding kent 
Afstemming met PSM T: door PSM  

 Voorbereiden op komst politie/rechercheurs 
regiokorps  

 T: door PSM/ adviseur 
HSE (bij dodelijk ongeval) 

 

 Voorbereiden organisatie op verklaring “plaats 
delict” van een deel van de locatie 

 T: door PSM/ adviseur 
HSE (bij dodelijk ongeval) 

 

 Voorbereiding als 1 of meerdere medewerkers 
van bedrijf als getuige of verdachte worden 
bestempeld en meegenomen 

Denk aan juridische ondersteuning/ bijstand 
door advocaat vanuit bedrijf 

T/N: door PSM/adviseur 
HSE/huisjurist 

 

     
 Voorbereiding als 1 of meerdere managers/ 

directieleden/ bestuurders door de politie worden 
meegenomen 

Denk aan juridische ondersteuning/ bijstand 
door advocaat vanuit bedrijf 

T/N: door huisjurist   

     
 Privaatrechtelijke sfeer     
 Zichtbaar kunnen maken van 

verplichtingen/risico’s bij bedrijf in haar 
contracten voor niet- (of niet-tijdige) levering 
isotopen e.d. 

Denk aan (hoge) boeteclausules in 
contracten bij niet levering 

V/T: borgen 
contractinformatie 
beschikbaar door adviseur 
Financiën/Legal  

 

 Zichtbaar kunnen maken van 
verplichtingen/risico’s op basis van SLA’s die 
bedrijf met dienstverlenende partners is 
aangegaan 

 V/T: borgen 
contractinformatie 
beschikbaar door adviseur 
Financiën/Legal  

 

 Zichtbaar kunnen maken van 
verplichtingen/risico’s die bedrijf met site-
partners is aangegaan in hoedanigheid van 
leverancier 

Denk aan noodstroomvoorziening 
 

V/T: borgen 
contractinformatie 
beschikbaar door adviseur 
Financiën/Legal 

 

 Zichtbaar kunnen maken van risico’s voor bedrijf 
en haar bestuurders vanuit 
faillissementsregelgeving 

Denk aan zeer slechte financiële positie van 
bedrijf/moeder/dochters) en besluiten die 
nadelig kunnen zijn voor de boedel i.g.v. 
faillissement  

V/T: door adviseur 
Financiën/Legal en 
huisjurist 

 

     
 Contacten     
 Borgen van benaderbaarheid/ beschikbaar-

heid/oproep van verzekeraars voor crisisteam 
 V/T: overzicht 

verzekeraars 
 

 Borgen van benaderbaarheid/beschikbaar-
heid/oproep van juridische dienst/advocaat 
bedrijf voor crisisteam 

 V/T: overzicht te 
benaderen juristen  

 

     
     

 

29-12-2015 KK 


