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CMS is een erkend, specialistisch kantoor op het gebied 
van Health & Safety Compliance, ook over de grens. Op dit 
gebied staan wij regelmatig (verzekeraars van) 
ondernemingen, haar bestuurders en werknemers bij naar 
aanleiding van een incident, dan wel de preventie daarvan. 

Of het nu gaat om (het voorkomen van) een 
arbeidsongeval, een milieu-incident of een vermeende 
inbreuk van gezondheids- en veiligheidsnormen, ons Health 
& Safety Compliance team heeft de specialistische kennis 
en ervaring in huis om de benodigde juridische bijstand te 
leveren. De gevolgen van een incident beperken zich niet 
tot één aandachtsgebied, maar kunnen zich uitspreiden 
over het:

(i) Sanctierecht (strafrecht en toezicht)
(ii) Bestuursrecht
(iii) Civiele recht

Dat vraagt om een geïntegreerde aanpak, waarin alle 
facetten zijn meegenomen en waarin een zorgvuldige en 
efficiënte communicatie met betrokkenen plaatsvindt. 
Daarom bestaat ons toegewijde team uit advocaten met 

expertise op het gebied van het sanctierecht, het 
bestuursrecht, en het civiele recht, namelijk het 
aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, het arbeidsrecht 
en het transportrecht.

Noodgeval? 

Ons toegewijde team van advocaten is  7 dagen per week 
24 uur per dag beschikbaar voor hulp in en buiten 
Nederland. Indien noodzakelijk, staan wij direct in contact 
met onze gespecialiseerde CMS-collega’s elders in Europa 
en in Shanghai, Mexico City, Rio de Janeiro, Casablanca, 
Algiers, Istanbul, Kiev, Moskou, Beijing, Dubai, Muscat en 
Teheran.

Zie het kopje ‘Het Health & Safety Compliance team’ voor 
onze contactgegevens. 

Voorwoord

CMS-Netwerk



Een incident, wat nu?

Een onderneming wordt geconfronteerd met een ernstig 
incident. Vaak staat de betreffende toezichthoudende 
Autoriteit (bv. Inspectie SZW of NVWA) al snel voor de 
deur. De stappen die een onderneming vervolgens neemt, 
zijn van cruciaal belang. De Autoriteit heeft immers 
vergaande bevoegdheden (zoals beslag, verhoor, 
informatieverzoeken, gebod recall, etc.), waarop snel en 
adequaat dient te worden gereageerd. Voorts mogen de 
belangen van een achterliggende AVB-verzekeraar niet 
worden veronachtzaamd. Onmiddellijk advies en 
ondersteuning is dan ook van onschatbare waarde. Het 
incident kan niet meer worden voorkomen, maar de 
(financiële) gevolgen kunnen wel worden beheerst. 

Onze aanpak is er dan ook op gericht om die gevolgen, 
waaronder de schade, te beperken, en zo spoedig en 
efficiënt mogelijk een passende oplossing te vinden. 
Daarbij schakelen we, indien nodig, de hulp van derden in 
(schade-experts, forensische technici, communicatie-
adviseur, etc.) Dat gebeurt uiteraard in goed overleg met u 
en/of uw verzekeraar.

Met onze inschakeling weet u zeker dat (voor zover nodig): 

• De verzekeraar meteen betrokken wordt, om   
 verzekeringsdekking te beoordelen;

• De toedracht direct wordt onderzocht en    
 bewijsmateriaal wordt verzameld, zodat de strategie   
 daarop kan worden afgestemd; 

• De betrokkenen worden geïnstrueerd over de do’s en   
 dont’s, waardoor het beleid wordt afgestemd en   
 incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden;
• Goed contact wordt onderhouden met de Autoriteit,   

 om zodoende volledig up to date te blijven van de   
 status van de zaak, zodat daarop kan worden   
 geanticipeerd;

• Betrokkenen worden bijgestaan bij het verhoor door de  
 Autoriteit, om hun rechten veilig te stellen in het kader  
 van een mogelijke vervolging;

• Verweer wordt gevoerd in geval van een boete-  
 aanzegging, om de kans op een boete en/of een civiele  
 claim te minimaliseren;

• Eventuele regresmogelijkheden worden veilig gesteld.

Kortom, de gevolgen van het incident worden voortvarend 
en op efficiënte wijze in goede banen geleid met als doel 
het voorkomen of beperken van de kans op strafrechtelijke 
vervolging, bestuurlijke handhaving en/of civiele claims. 
Met een praktische insteek streven wij telkens naar een 
spoedige en constructieve oplossing. 

Wanneer niettemin tot vervolging/handhaving wordt 
besloten en/of een civiele claim wordt ingediend, staan wij 
uw onderneming, bestuurders en/of werknemers bij in de 
verdediging c.q. het verweer. Het doorlopen voortraject 
zorgt ervoor dat geen dubbel werk hoeft te worden 
verricht en we beslagen ten ijs kunnen komen.

Wat wordt verstaan onder een incident?

Onder ‘een incident’ verstaan wij o.a.: 

• arbeidsongevallen/beroepsziekten (ernstig ongeval op   
 werkplek, RSI, mesothelioom, etc.)

• milieu-incidenten (verontreiniging, brand, asbest, etc.)

• (dreigende) product-recalls (voedsel, medische   
 hulpmiddelen, etc.)



Voorkomen is beter dan genezen

Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. Daartoe zijn 
ondernemingen ook verplicht. Het identificeren en 
reageren op de oorzaken van een incident maken deel uit 
van die verplichting. Daarnaast kan een AVB-verzekeraar 
voorwaarden stellen aan dekking onder de polis. Om die 
reden is ons Health & Safety Compliance team ook 
deskundig op het terrein van preventie. Wij weten immers 
wat er mis kan gaan, en daarom ook wat en hoe dat kan 
worden voorkomen. Het samenvoegen van die oorzaak-
analyse en het juridische speelveld is de kracht van ons 
team en zorgt ervoor dat wij onze cliënten op meerdere 
vlakken kunnen bijstaan. 

Onze cliënten komen daarom naar ons voor advies en 
bijstand over:

- Opstellen van Health& Safety beleid voor de    
 onderneming;
- Advies over veiligheidsaspecten van projecten;
- Advies en training over invallen door de NVWA,  
 Inspectie SZW, de Autoriteit Consument en Markt,
 Inspectie voor de Gezondheidszorg (Dawn raids);
- Due dilligence bij bedrijfsovernames en het afstoten   
 van bedrijfsonderdelen
- Het opstellen van contracten/algemene voorwaarden
- Herzien milieuvergunningen of andere vergunningen 
- Handhavingsmaatregelen ingezet door    
 Omgevingsdiensten, Provincies of Gemeenten  

De Sectoren

Ons cliëntenbestand spreidt zich uit over een groot aantal 
sectoren, waaronder (verzekeraars van) ondernemingen in de:

- Bouw   
- Chemie    
- Transport   
- Afvalverwerking  
- Energie    

Onze cliënten waarderen het hoge niveau van aandacht en 
steun die wij bieden gedurende een moeilijke tijd voor elke 
onderneming. Een greep uit onze zaken:

o Dodelijk ongeval bij een multinational in de chemische   
 industrie. Het Openbaar Ministerie en de Inspectie SZW  
 zijn niet overgegaan tot strafrechtelijke dan wel  
 bestuursrechtelijke handhaving. Civiele claim is niet   
 doorgezet;

o Advies over en bijstand aan onderneming in de   
 bouwsector over grensoverschrijdende verwijdering van  
 afvalstoffen (EVOA). De zaak is geseponeerd;

o Onderneming in de bouwsector en leidinggevende   
 werden beschuldigd van diverse milieu-incidenten en   
 het overtreden van diverse gezondheids- en    
 veiligheidsvoorschriften in de vergunning. Cliënten   
 werden vrijgesproken;

o Tegen het voornemen tot het opleggen van een   
 bestuurlijke boete naar aanleiding van een ongeval op   
 een sportevenement is met succes een zienswijze   
 ingediend. Civiele claim is niet doorgezet;

o Adviseren en procederen voor een producent van   
 medische hulpmiddelen, die door diverse patiënten   
 aansprakelijk wordt gehouden voor vermeende   
 gebrekkige producten. Zaak loopt nog;

Credentials

- Automotive
- Medische industrie
- Datacenters
- Retail
- Food & Bevarages 

  



Publicaties

Onze expertise blijkt ook uit de diverse artikelen van onze hand. Hieronder een aantal voorbeelden:

Titel           Datum van publicatie

Legal Developments in product liability       04-07-2016

De 10 geboden bij onverwacht bedrijfsbezoek (‘Dawn Raid’)    07-02-2014

Subrogatie, regres en hoofdelijkheid: de weg naar de Hoge Raad met succes bewandeld  01-02-2013   

Arbobeleid voor de chemische sector: de Handreiking REACH en Arbo   21-03-2012 

Schending Zorgplicht Casino        21-09-2011

Aansprakelijkheid van medebezitters voor gebrekkige opstallen    09-03-2011 

Geluid- en lichtoverlast bij sportvelden       01-12-2010 

Eén vreemdeling op de bouwplaats, alle partijen een boete     24-11-2010 

Inlener aansprakelijk voor ongeval       07-09-2010

Veroorzaker eerste ongeval verantwoordelijk voor tweede ongeval    07-09-2010

o Verweer voor onderneming in de Automotive tegen  
 boete-aanzegging van de Arbeidsinspectie naar  
 aanleiding van een ongeval. Verweer werd   
 gehonoreerd en de civiele claim werd niet doorgezet;

o Juridische bijstand aan een (verzekeraar van een)  
 datacenter in verband met een ongeval in het  
 datacenter, waarbij andermans werknemer ernstig  
 letsel opliep. Zaak loopt nog;

o Adviseren van multinational in de chemische   
 industrie waarbij door Provincie en Omgevingsdienst  
 werd gedreigd met sluiting en diverse lasten onder  
 dwangsom en bestuursdwang werden opgelegd.  
 Bedrijf is niet stil gelegd en diverse lasten zijn  
 ingetrokken dan wel niet verbeurd;

o Juridische bijstand aan fabrikanten van    
 verwarmingsinstallaties in recall-/    
 productaansprakelijkheid-zaken;

o Het met succes voeren van verweer tegen diverse   
 asbestclaims van werknemers;

o Ongeval bij een bouwplaats, waarbij een passant   
 dodelijk is verwond. Strafrechtelijke en civielrechtelijke   
 begeleiding van een grote bouwonderneming. Zaak   
 loopt nog;

o Juridische bijstand aan een (verzekeraar van een)   
 groenteverwerkingsbedrijf in verband met een dodelijk  
 ongeval met een heftruck. Zaak loopt nog.



E.J.P. Schothorst - Gransier
Aansprakelijkheid & Verzekering 
eva.schothorst@cms-dsb.com
T: +31 30 21 21 142
M: +31 6 499 437 15

B.H.E. Veldmaat
Arbeidsrecht
barbara.veldmaat@cms-dsb.com
T: +31 20-30 16 403
M: +31 6 414 851 19

A. al Mansouri
Transportrecht 
aziz.almansouri@cms-dsb.com
T: +31 30 21 21 527
M: +31 6 461 872 73

Het Health & Safety Compliance team

N. Smeets
Strafrecht
E ns@solitt.nl
T: +31 70 24 00 956
M: + 31 6 553 229 21
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CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an  
organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely  
provided by CMS EEIG’s member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its  
member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind  
any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not  
those of each other. The brand name “CMS” and the term “firm” are used to refer to some or all  
of the member firms or their offices. 

CMS locations: 
Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bratislava, Bristol, Brussels, 
Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Geneva, Glasgow, 
Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lisbon, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, 
Mexico City, Milan, Moscow, Munich, Muscat, Paris, Podgorica, Prague, Rio de Janeiro, Rome, Sarajevo, 
Seville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tehran, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and 
Zurich.

cms.law

Your expert legal publications online.

In-depth international legal research  
and insights that can be personalised. 
eguides.cmslegal.com

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles  
on a variety of topics delivered by email.
www.cms-lawnow.com


