
FALENDE MACHINEBEVEILIGING VEROORZAAKT 80% VAN BEDRIJFSONGEVALLEN 

 
Amsterdam, 29 juni – Jaarlijks zijn 230.000 werknemers slachtoffer van bedrijfsongevallen. Dit 

heeft grote financiële gevolgen voor werkgevers omdat ze te maken krijgen met hoge kosten 

door o.a. WAO, boetes en vervangingskosten. Veel ongevallen kunnen met de juiste machine 

beveiliging worden voorkomen. Koning & Hartman biedt op maat gemaakte oplossingen voor het 

installeren van beveiliging rondom machines inclusief het onderhouden daarvan.  

Bij een arbeidsongeval krijgen werkgevers vaak te maken met hoge kosten waar geen productie tegenover 

staat. Kosten voor dodelijke ongevallen kunnen wel oplopen tot 70.000 euro terwijl WAO kosten kunnen 

oplopen tot 110.000 euro. Daarnaast zijn er nog overige kosten waar werkgevers rekening mee moet 

houden waarvan o.a. vervangingskosten, administratie lasten, eventuele boetes en imagoschade.  

Werkgevers zijn verplicht om in kaart te brengen welke gezondheid- en veiligheidsrisico’s er in hun bedrijf 

zijn en een plan op te stellen met maatregelen om deze risico's te verminderen. Ondanks de plicht van 

werkgevers om te voldoen aan de ARBO-wet regels, zijn er jaarlijks meer dan 230.000 werknemers 

slachtoffer van bedrijfsongevallen, waarvan een derde (tijdelijk) niet meer kan werken en waarvan minstens 

80 ongevallen dodelijk zijn. Onderzoek van het RIVM wijst uit dat zo'n 80% van de ongevallen waarbij 

medewerkers gewond raken door machines te wijten zijn aan falende machinebeveiliging.  

Werknemers lopen risico als er situaties ontstaan waar de werknemer bijvoorbeeld kan uitglijden of vallen, 

aangereden kan worden, bekneld kan raken, of zich kan verwonden aan bewegende objecten. Vaak zijn de 

ongevallen te wijten aan het falen, omzeilen, en uitschakelen van beveiligingssystemen. Om risico’s te 

beperken zijn de juiste veiligheidsmaatregelen in, op en rondom de machines van groot belang. 

Koning & Hartman biedt op maat gemaakte oplossingen die ervoor zorgen dat werknemers veilig hun werk 

kunnen doen. De specialisten van Koning & Hartman installeren onder andere de juiste sensoren en voeren 

regelmatig onderhoud uit waardoor er minder risico is op arbeidsongevallen en hoge kosten bespaard 

kunnen worden. 

Bekijk hier de infographic over Machine Safety 
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Met ruim 700 medewerkers is Koning & Hartman een uniek technologiebedrijf voor de telecom, industrie en 

infrastructuur. We zijn actief in openbaar vervoer, water, energie, overheid, maakindustrie (OEM), 

voedingsmiddelenindustrie, farmacie, openbare orde & veiligheid en financiële dienstverlening. We 

adviseren, ontwerpen, leveren, implementeren, onderhouden en beheren. Koning & Hartman werkt samen 
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Motorola, Nexcom, Mean Well en IPC, en levert technische oplossingen aan meer dan 3500 klanten in de 

BENELUX. Sinds 2012 is Koning & Hartman uitgeroepen tot Top Employer. Nederland Tevens heeft het 

bedrijf voor haar MVO activiteiten een FIRA Goud certificering behaald. Het hoofdkantoor is gevestigd in 
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