
 
 

Van: Kees Kappetijn 

Bet: checklist incident met asbest 

Dat: 17-6-2015 (aangescherpt van 27-5-2015) 

 

 Thema’s?  Zoeken  Attentie!  

     

A Rollen / mensen    

 Wie zijn deskundig t.a.v. gebouw dat brand Gebouwbeheerder van 
betreffende gebouw 

  

 Wie is inhoudsdeskundig bij bedrijf t.a.v. 
asbest 

Bedrijf 1: medewerker QHSE 
(consignatie) 

  

  Bedrijf 2: medewerker VMG 
(consignatie) 

  

 Wie mag (grotere) financiële verplichtingen 
aangaan? 

Medewerker bedrijf 1: XXXXXXX Tekenbevoegdheid?  

  Medewerker bedrijf 2: XXXXXXX   

     

B Documentatie     

 Beschikbare onderliggende documentatie  Asbestinventarisatieplannen van 
alle gebouwen door ……… 

Geeft info over aard en 
locaties asbest per 
gebouw! 

 

  Plan van aanpak asbestbrand 
(Min VROM, Min BZK (2006) 

Zoek internet   

  Wetgeving: diversen Arbowet en 
Wabo 

  

  Normeringen: SC500 t/m SC580   

     

C Te contacten in geval van grotere 
vrijzettingen met asbest  

   

 Extern deskundig adviesbureau o.g.v. 
asbest 

Bedrijf heeft relatie met bedrijf: 
XXXXX 
 
Waakvlamovereenkomst 
afsluiten? 

Analyse asbestmateriaal, 
laten opstellen asbest-
inventarisatierapport en 
inschakelen 
gecertificeerd 
asbestverwijderingsbedrijf 

 

  Opkomsttijd na telefonisch 
contact: XXXXX 

  

 Buiten deskundig adviesbureau voor 
inhouds- en procesadvies zijn voor 
sanering na brand 3 bureaus nodig: 

Bureau om aard van de asbest + 
besmet gebied te inventariseren 

Let op certificering!  

  Bureau voor uitvoering sanering  Let op certificering!  

  Bureau voor verklaring 
asbestvrij/asbestveilig 

Let op certificering!  

     

D Operationele vragen     

 Hoe is het verspreidingsgebied van asbest Welke gebouwen, welke 
infrastructuur? Begrenzing van 
gebied? 

  

  Ook openbaar gebied/duinen?   

     



 
 
 Thema’s?  Zoeken  Attentie!  

     

 Welke bedrijven liggen in het 
verspreidingsgebied 

Kunnen die werken met 
afgesloten luchtinlaat? 

  

 Hoe kunnen we snel organiseren dat 
iedereen op de site naar binnen gaat en 
deuren en ramen sluit 

Via bedrijfsmeldkamer  
WAS-sirene op terrein? 
Omroepinstallatie op terrein? 

Als BHV-ers worden 
ingezet: let op PBM’s als 
ze buiten moeten zijn 

 

 Eventueel benodigde spullen/materieel Afzetlinten, kettingen, borden 
(waarschuwing en verbod etc) 

  

     

E Aandachtspunten / processen     

E1 Aandachtspunten proces Communicatie    

 Berichtgeving over incidentverloop intern Via bedrijfs-website   

 Berichtgeving over incidentverloop extern Via voorlichting ROT   

 Berichtgeving over nazorgfase Informatiefolder “mogelijke 
blootstelling asbest” 

  

  Aankondiging informatiesessies   

  Mensen moeten niet zelf aan 
asbest komen of zelf opruimen 

  

     

E2 Aandachtspunten proces HR     

 Mensen die mogelijk blootgesteld zijn aan 
asbest  

Advies om arts te bezoeken?   

  Organiseren bedrijfsmeetings met 
bedrijfsarts voor collectieve info 

  

  Registratie als “asbestcontact” in 
PD/MD personeel 

  

  Informeer gasten/contractors die 
op locatie waren ttv incident 

  

     

E3 Aandachtspunten proces Finance     

 Bedrijfscontinuïteit  Wat als mensen 1 dag of langer 
niet de site op mogen? 

Vervangende 
werkplekken elders? 

 

 Verzekeraar van bedrijf Naam + telefoonnummer 
(check dag, avond, nacht, 
weekend) 

  

  Opkomsttijd na telefonisch 
contact: XXXXX 

  

     

E4 Aandachtspunten proces PSM    

 Overweeg sluiten van de site zodat 
besmette voertuigen niet naar buiten 
kunnen 

Let op bedrijven met eigen 
terreinbegrenzing 

  

 Sluit site voor inkomend verkeer Houdt ruimte voor externe 
hulpverleningsvoertuigen  

  

  Sluit toegang vanaf afslag/ 
hoofdpoort, regel mensen die 
voertuigen laten doorrijden 

  

 Bewaking afgezet gebied  Overweeg aanvullende inzet door 
security t.a.v. bewaking afgezet 
gebied 

  

     



 
 
 Thema’s?  Zoeken  Attentie!  

     

  Voorkom herbesmetting van 
schoon/vrijgegeven gebied 

  

     

E5 Aandachtspunten proces QHSE    

 Organiseer capaciteit om voertuigen, 
motoren en fietsen af te spuiten  

Denk aan bedrijfsbrandweer op 
afspuitplaats met wateropvang 

  

  Denk aan gebruik PBM’s door 
“afspuiters” 

  

  Denk aan opvang verontreinigd 
afspuitwater… 

  

  Met asbest verontreinigd 
bluswater? 

  

     

E6 Aandachtspunten proces Legal / 
autoriteiten 

   

 Van wie is het bron-gebouw dat brandt 
(welk bedrijf is leidend) 

Wie is primair verantwoordelijk 
voor het komende 
asbestsaneringsproces 

  

 Huisjurist en/of Extern advocatenkantoor 
(aansprakelijkstelling, bestuursdwang) 

Bedrijf: XXXXXX   

  Opkomsttijd na telefonisch 
contact: XXXXX 

  

 Bijzondere aandacht:  Restricties Europees grondgebied 
? 

  

 Bijzondere aandacht  Moederbedrijf/dochterbedrijf: 
aandeelhouder: aansprakelijkheid/ 
verantwoordelijkheid 

  

 Welke autoriteiten moeten we informeren? ANVS / VRR / RUD? Check bereikbaarheid, 
ook ’s nachts 

 

   Veiligheidsregio NHN? 
(Brandweer, GHOR, politie) 

  

  Milieudienst?   

  ISZW ? (arbeidsongevallen)   

  GGD (preventieve 
gezondheidszorg) 

  

     

     

     

 

KK 16-6-2015 

 

 

 


