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Met welke risico’s heeft u te 
maken in de industrie en hoe 
kunt u die minimaliseren?
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in beeld
Uw ondernemersrisico’s

Wat leest u in deze gids?
U vindt in deze gids allereerst een beschrij-
ving van de trends en ontwikkelingen in 
de (metaal- en machine-)industrie. Verder 
vindt u een beschrijving van de belangrijkste 
risico’s die specifiek in deze branche een 
gevaar vormen voor uw onderneming. Uw 
machines bijvoorbeeld kunnen door een 
defect plotseling uitvallen. Daardoor kunt 
u niet leveren aan uw afnemers met alle 
gevolgen van dien. Of een medewerker let 
niet goed op bij het lassen van een metalen 
constructie. Hij loopt hierdoor oogletsel op 
en is een aantal maanden niet in staat te 
werken. 

Verder hebben wij de preventiemaatregelen, 
die u kunt nemen om die risico’s te verlagen, 
voor u op een rijtje gezet. Die hebben wij bij 
ieder risico (zoals brand, aansprakelijkheid) 
nog eens in de vorm van een overzichtelijke 
checklist herhaald. Op deze manier kunt u ze 
snel terugvinden. U kunt zich natuurlijk ook 
tegen de financiële gevolgen van bepaalde 
schades verzekeren, maar deze gids is géén 
verzekeringsbrochure. Met de informatie 
die u hier leest, kunt u mogelijke schade 
beperken én het stelt u beter in staat om 
bewust risico’s af te wegen.

U staat als ondernemer in 

de industriesector voor veel 

uitdagingen. Eén daarvan 

wordt steeds belangrijker: 

risicomanagement. Want als u 

niet tijdig de juiste preventieve 

maatregelen neemt om risico’s 

af te dekken of te verminderen, 

loopt de continuïteit van uw 

bedrijf gevaar. Om u daarbij 

te helpen heeft ABN AMRO 

Verzekeringen deze gids voor u 

samengesteld.
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In dit hoofdstuk leest u over de 

trends en ontwikkelingen in de 

(metaal- en machine-)industrie. 

Wat speelt er? Wat zijn de 

vooruitzichten? David Kemps, 

sector banker Industrie van 

ABN AMRO heeft een selectie 

gemaakt van de trends met de 

meeste impact.

Trend & 
ontwikkelingen in 
de industrie



De belangrijkste branches in de metaalsector zijn de machine-industrie en de metaalproductenindustrie. 
Metaalbedrijven zijn sterk gevoelig voor economische schommelingen en voor fluctuaties in de 
wereldwijde grondstofprijzen en wisselkoersen. Door de aantrekkende wereldhandel zijn beide 
branches aan het groeien. 

De machine-industrie
Deze branche is heel breed en omvat machinebouwers, die doorgaans gespecialiseerd zijn in 
machines voor een bepaalde sector, zoals metaalbewerking, landbouw of voedingsbereiding. Deze 
branche is heel sterk exportgericht. Dat maakt deze branche zeer afhankelijk van schommelingen 
in buitenlandse economieën. Machines moeten aan steeds meer eisen voldoen om een hogere 
efficiency en effectiviteit te bewerkstelligen. Veel handwerk maakt plaats voor robotisering. 

De metaalproductenindustrie
De bedrijven in deze branche zijn heel divers. Kortgezegd maken ze halffabricaten en eindproducten 
van metaal. Daaronder vallen toeleveranciers die bijvoorbeeld staalconstructies produceren, 
maar ook metaalbewerkende bedrijven zoals verspaners, plaatbewerkers en lasinrichtingen. 
Onder metaalbewerking valt ook: gieten, smeden, persen, stampen en oppervlaktebewerking. 
De omzetten hangen nauw samen met de basismetaalprijzen. 

Trends 
In de metaalindustrie en machinebouw zijn verder de volgende trends waarneembaar:

Schaarste aan technisch personeel. Door de vergrijzing zijn er minder jonge mensen. Bovendien 
volgen steeds minder jongeren een technische opleiding. Daardoor ontstaat er een schaarste aan 
technisch personeel. Ook missen de huidige werknemers vaak de affiniteit en vaardigheden op 
het gebied van software, AI en data-analyse. Hierdoor kunnen veel bedrijven in deze sector niet 
verder groeien in omzet. De druk in fabrieken ligt hoog, het personeel is vermoeid en de levertijden 
van onder andere productiemachines zijn lang. De schaarste wordt deels opgelost door slimmer 
werken en de inzet van robots. 

Vraagt u zich af: kunnen wij ook kleinere series winstgevend produceren? Heb ik daar de juiste 
machines voor? Moet ik mijn organisatie daar anders voor gaan inrichten? Kijk om u heen naar 
samenwerking met bedrijven die verstand hebben van elektronica en software. Producten moeten 
steeds slimmer worden. Zelf een softwareontwikkelaar in dienst nemen is vaak te duur. Samenwerken 
op projectbasis is dan een beter en goedkoper alternatief.’

Smart Industry wordt als dé oplossing gezien om de toenemende vraag van de klant naar low 
volume (kleine productieseries), high mix (grotere diversiteit in producten) en high complexity 
(complexere producten - met bijvoorbeeld elektronica en software). Smart Industry maakt het 
door technologische innovaties (3D-printing, robotica), verbinding en automatisering (internet of 
things) van de toeleveringsketen mogelijk om efficiënt kleinere aantallen, in een hoge kwaliteit 
te leveren, tegen dezelfde kosten. Kortgezegd: maatwerk voor de prijs van een massaproduct.

‘In de metaalproductiebranche werken ‘spoedjes’ heel verstorend’, vertelt David Kemps. ‘Het hele 
productieproces moet stilgelegd worden, de machines schoongemaakt en opnieuw ingesteld, 
omdat de klant vandaag nog duizend producten in de kleur rood nodig heeft. Automatisering 
en onderlinge verbinding van slimme machines zorgen ervoor dat automatisch wordt berekend 
wanneer fabricage die dag het minst verstorend is.’

Cobots zijn snel lerende robots die naast mensen werken. U doet ze één keer een handeling 
voor en vervolgens kunnen ze het zelf. Dat scheelt investering in tijd en geld om een robot te 
programmeren, vooral bij lagere productieaantallen. Cobots zijn zeer geschikt voor repeterend 
precisiewerk in kleine volumes. Er is zelfs al een uitzendbureau voor cobots.  

Smart Industry zorgt er verder voor dat er minder werk wordt uitbesteed aan China en Oost-
Europa. Het aandeel loonkosten wordt steeds lager in de kostprijs. Automatisering maakt de 
productie efficiënter dan in China en bovendien hoeven de producten niet zes weken op de 
boot, met alle transportrisico’s van dien.

3D-printers kunnen tegenwoordig hoogwaardige kunststof en metalen onderdelen printen, 
zoals vliegtuigonderdelen. Een heel efficiënte productiemethode als u ergens 48 stuks van 
nodig hebt in plaats van 48.000.’

Servitization. Deze trend is vooral zichtbaar in de machinebouw. Steeds meer afnemers willen 
flexibel blijven en willen betalen voor het gebruik in plaats van het bezit.

8 Industriegids 9Industriegids

https://www.uwv.nl/werkgevers/index.aspx


David Kemps: ‘Machinefabrikanten gaan de nadruk leggen op 
het Product-as-a-Service: de afnemer betaalt niet meer een 
heel hoog bedrag voor een nieuwe machine, maar betaalt 
per stans, vouw of gat. De fabrikant blijft eigenaar van de 
machine. Product-as-a-Service is alleen een winstgevend 
verdienmodel als de fabrikant zorgt voor een machine van 
superieure kwaliteit. Elke storing kost geld. Dit model gaat 
daarom verder dan een onderhoudscontract: slimme machines 
kunnen defecten zien aankomen, waarop direct geanticipeerd 
wordt. Bijvoorbeeld door een reserveonderdeel op te sturen. 
Predictive maintenance heet dat. ’ 

Circulariteit. Niet alleen materialen, maar ook grondstoffen en 
energie nodig voor bewerking wordt steeds meer hergebruikt. 
Koelwater wordt bijvoorbeeld opgeslagen om het kantoor 
te verwarmen. Omdat de fabrikant eigenaar blijft van de 
machine wordt refurbishing en recycling van de oude 
machines veel eenvoudiger.

Duurzaam produceren
Steeds meer afnemers vragen om ‘groen staal’.  Dat is 
staal gemaakt met duurzame energie, zoals waterkracht in 
Zweden. Bedrijven zullen in de toekomst hun CO2-uitstoot 
moet publiceren. Daarom is vooral energie-efficiency 
belangrijk geworden. Naast aanpassingen aan het eigen 
pand (zoals: LED, PV en warmtewisselaars) en aanpassingen 
aan de eigen processen, wordt ook de energiezuinigheid 
van de machines zelf steeds belangrijker.

Meer informatie over de metaalindustrie vindt u op  
www.abnamro.nl/industrie
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De industrie kent maar weinig 
zelfstandigen. Het merendeel van 
de bedrijven heeft niet meer dan 
5 werknemers in dienst. Om de 
schommelingen in vraag te kunnen 
opvangen, huren werkgevers steeds 
vaker flexibele arbeidskrachten in. 
Steeds meer handwerk wordt door 
robots gedaan. Daarnaast is het vinden 
van vakbekwame technici een steeds 
grotere uitdaging. In dit hoofdstuk 
vindt u informatie over personeel en 
de risico’s die u als werkgever loopt.

Ondernemer en personeel
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Flexwerkers
Naar verwachting zal het aandeel flexwerkers de komende jaren in deze sector flink toene-
men. De Wet werk en zekerheid (WWZ) die sinds 2015 van kracht is, heeft gevolgen voor de 
inhuur van flexwerkers. Zo beperkt de WWZ het aantal tijdelijke contracten (de ‘keten’) dat 
u achtereenvolgens met flexwerkers kunt afsluiten, maar zijn de maximale looptijden van de 
individuele contracten juist verlengd. Ook mag u in tijdelijke contracten van 6 maanden of korte 
projecten geen proeftijd meer opnemen. 

Personeel vinden 
De technologische ontwikkelingen binnen deze sector hebben zo’n grote vlucht genomen, dat 
er vooral een tekort is aan hoogopgeleide specialisten. Wel gaan steeds meer arbeidsbureaus 
bemiddelen in gespecialiseerd personeel. Steeds meer repeterend handwerk wordt door robots 
gedaan. Daarnaast blijft er voldoende werkgelegenheid op de lagere niveaus, omdat een deel 
van het werk altijd handmatig zal blijven.

U kunt bij het Servicepunt Techniek van het UWV terecht voor informatie, advies en begeleiding 
op het gebied van personeel en ondernemerschap.

OOM helpt
Wist u dat u als lid van Stichting OOM een tegemoetkoming kunt aanvragen in de scholingskosten 
van uw medewerkers? OOM is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewer-
king: een van de grootste opleidingsfondsen in Nederland. OOM streeft naar beter opgeleid 
personeel in de metaalbewerking en een aantrekkelijker imago van de sector. 

Meer informatie en sectorcijfers vindt u op oom.nl

Premie WGA-totaal: UWV of verzekeraar?
Werkgevers betalen WGA-premies voor het risico dat (ex)werknemers arbeidsongeschikt 
worden. Zowel voor werknemers met een tijdelijke en die met een vast contract; die premie 
heet WGA-totaal. Ieder jaar moet u opnieuw kiezen op welke van de twee manieren u het 
WGA-risico afdekt: door premie af te dragen aan het UWV of door eigenrisicodrager WGA 
te worden en zich voor het WGA-risico door een verzekeraar te laten verzekeren. U doet er 
verstandig aan zich goed te laten adviseren wat voor u de beste keus is. 

Meer informatie vindt u op de website van het UWV. 

WW-premie: vast versus flex-personeel
Sinds 2020 wordt de WW-premie van een werknemer berekend op basis van hun arbeidscontract. 
Heeft hij of zij een tijdelijk contract? Dan betaalt u als werkgever vijf keer meer premie dan bij 
een vast contract. In het geval van een flex-contract moet u na 12 maanden een nieuw contract 
aanbieden met een vast aantal uren. Dit aantal baseert u op het gemiddeld aantal gewerkte 
uren per maand in het voorgaande jaar. Dit voorstel hoeft de medewerker niet te accepteren.

Gezondheidsrisico’s
Het ziekteverzuim in de (metaal)industrie is relatief hoog: werknemers lopen dan ook grote 
gezondheidsrisico’s, bijvoorbeeld op het gebied van machineveiligheid en lasrook. Daarnaast 
kan de zware lichamelijke belasting leiden tot klachten, die op hun beurt kunnen leiden tot een 
toename van het ziekteverzuim. In ernstige gevallen zelfs tot arbeidsongeschiktheid. Preventie 
in de industrie is daarom erg belangrijk. Voorkomen is immers beter dan genezen en hoort bij 
uw zorgplicht vanuit goed werkgeverschap. Ook verzuimbegeleiding, re-integratie en een goede 
inkomensverzekering zijn in de industrie van essentieel belang.

Op de volgende pagina’s vindt u informatie over werkgeversaansprakelijkheid: hoe voorkomt 
u ongevallen op de werkvloer?

Checklist personeel

Vraagt u zich af:

Bent u op de hoogte van de regels voor inhuur volgens de Wet werk en 
zekerheid (WWZ)?

 Heeft u een goed overzicht van de tijdelijke contracten binnen uw bedrijf: 
weet u hoe vaak die nog vernieuwd mogen worden? 

Heeft u een goed verzuim en re-integratiebeleid?

Weet u op welke wijze uw werknemer gezond zijn AOW haalt?

Weet u of alle mogelijkheden voor het verkrijgen van personeel worden 
benut?

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee
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Risico: ongevallen op 
het werk (werkgevers-

aansprakelijkheid)

Als uw medewerkers op het werk 
een ongeluk krijgen, brengt dat 
niet alleen verzuimkosten met zich 
mee, maar u kunt ook nog eens 
aansprakelijk worden gesteld voor 
geleden schade. U bent immers 
verantwoordelijk voor de veiligheid 
van uw werknemers. In Nederland zijn 
de regels daarvoor vastgelegd in de 
Arbowet. Weet u of uw werknemers 
op een veilige manier en in een 
veilige omgeving werken? Een RI&E  
(Risico Inventarisatie en Evaluatie) 
geeft u inzicht in de risico’s waarvoor 
uw medewerkers u aansprakelijk 
kunnen stellen. 

16 Industriegids 17Industriegids



Een klein hoekje
Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker in deze sector. Hoe die hoekjes eruit zien, is per bedrijf 
verschillend. Daarom is iedere ondernemer met personeel wettelijk verplicht om een RI&E 
uit te (laten) voeren: een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Dat geeft u een goed beeld van 
aandachtspunten op het gebied van werknemersveiligheid. Op die manier kunt u een veilige 
werkomgeving creëren voor uw personeel. Bijkomend voordeel is dat u uw aansprakelijkheid 
als werkgever bij een eventueel ongeval daarmee beperkt én tevens voldoet aan de Arbowet.

Wat is een RI&E?
Een RI&E bestaat uit twee onderdelen: 
1)  Een lijst van alle risico’s in uw bedrijf: zowel op veiligheids- als gezondheidsgebied. 
2)  Een plan van aanpak om die risico’s te verminderen. 

Deze twee onderdelen stellen u in staat om de veiligheid van uw personeel te waarborgen 
én om de daarbij behorende financiële risico’s te verminderen. Want u kunt alleen de juiste 
preventiemaatregelen nemen, wanneer u weet welke risico’s er zijn in uw bedrijf.

Specifiek voor de metaalbewerkingsbranche  
Heeft u meer dan 25 werknemers in dienst? Dan bent u wettelijk verplicht de RIE-toets door een 
gecertificeerde deskundige te laten verrichten. Als u als ondernemer in de metaalbewerking zelf 
de RI&E mag en wil uitvoeren, kunt u daarvoor gebruikmaken van de RI&E Metaalbewerking. 
Deze is specifiek gericht op de situatie in de metaalbewerkingsbedrijven. U vindt deze RI&E op: 
RIE Metaalbewerking

Nederlandse Arbeidsinspectie controleert
De overheid heeft de RI&E verplicht gesteld voor alle werkgevers via de Arbowet. Inspectie 
vindt daarom plaats door de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het ontbreken of niet volledig in kaart
brengen van uw onderneming binnen een RI&E kan tot forse boetes leiden.

Geldigheid RI&E
Hoe vaak u de RI&E moet bijwerken, staat niet letterlijk in de Arbowet genoemd. Wel is het 
zaak dat de RI&E actueel blijft. Dat betekent dat u de RI&E moet aanpassen op momenten dat 
er veranderingen plaatsvinden in werkprocessen of -omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer 
er andere machines of technieken gebruikt gaan worden of tijdens een pandemie. 

Meer informatie over de RI&E vindt u op: www.rie.nl 

VCA: bewust van veiligheidsrisico’s 
Veel ongelukken op de werkvloer kunnen eenvoudig voorkomen worden. Bijvoorbeeld door 
de juiste persoonlijke beschermmiddelen te dragen of door elkaar aan te spreken op risico’s. 
‘Helaas wordt elkaar aanspreken op gedrag in deze sector nog te vaak als niet-cool beschouwd,’ 
vertelt Jeroen den Otter van VCANederland. ‘Terwijl het veel ellende zou schelen als mensen 
dat wel doen. Bijvoorbeeld je collega even waarschuwen dat hij zijn helm is vergeten. Een groot 
deel van alle bedrijfsongevallen komt door haast, hoge werkdruk, emoties of zelfoverschatting 
en kan dus voorkomen worden. Je bewust zijn van de risico’s die je loopt tijdens je werk, kan 
ervoor zorgen dat je op het juiste moment daarbij stilstaat.’ 
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VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Als uw werknemers 
een VCA-diploma hebben, weet u zeker dat ze op de hoogte zijn van alle richtlijnen en 
regels voor veilig werken. Ook bedrijven kunnen een VCA-bedrijfscertificering voor veilig 
werken krijgen; daarvoor moeten alle werknemers die risicovolle werkzaamheden uitvoeren  
VCA-gecertificeerd zijn.

Meer informatie vindt u op: vca.nl

Instructie personeel & naleving
Een veilige werkomgeving valt of staat met een goede instructie van het personeel. Zorg ervoor 
dat alle werknemers (ook de flexwerkers) weten wat ze moeten doen om op een veilige manier 
te kunnen werken. Heel belangrijk hierbij is, dat u erop toeziet dat instructies ook daadwerkelijk 
worden nageleefd. Als een medewerker zich bezeert omdat hij geen helm draagt, dan blijft u 
aansprakelijk, óók als u hem dat laatst nog eens heeft gezegd. Als u veel werknemers heeft, 
doet u er verstandig aan een veiligheidscoördinator in dienst te nemen.

Wat te doen bij een calamiteit?
Instrueer uw personeelsleden ook regelmatig over wat ze moeten doen in het geval van brand 
of een andere calamiteit, zoals een defecte machine, een gaslek, overstroming of stroomstoring.

Meer informatie vindt u in de brochure Arbeidsrisico’s in de metaalindustrie die u kunt 
downloaden via de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Veiligheidstips

U speelt zelf een grote rol in preventie van ongelukken op de werkvloer. Met onderstaande tips 
vergroot u de veiligheid van uw werknemers. 
•  Zorg ervoor dat de RI&E actueel is en het bijbehorende Plan van Aanpak actief wordt 

opgevolgd.
•  Stel taak- en risicoanalyses op en maak werkinstructies. Bespreek deze periodiek. Extra 

aandacht is nodig voor de instructies en het toezicht op uitzendkrachten en stagiaires.
•  Zorg ervoor dat er altijd voldoende goed opgeleide BHV’ers (bedrijfshulpverleners) aanwezig zijn.
•  Oefen regelmatig ontruimingen.
•  Zorg voor duidelijke instructies voor het werken in de nabijheid van machines: zorg voor 

duidelijke pictogrammen op de machines.
•  Let op bij het gebruik van gevaarlijke stoffen en geef werknemers die daarmee omgaan 

duidelijke instructies.

Checklist veilig werken

Belangrijke onderdelen van de Arbowet in de industrie, zijn machineveiligheid, intern transport 
en inrichting van de werkplaats, geluid en gevaarlijke stoffen. 

Vraagt u zich bijvoorbeeld af:

Voldoet uw bedrijf aan de wettelijke grenswaarden voor geluid en dragen 
uw medewerkers (altijd) afdoende gehoorbescherming?

Zijn machines zo geplaatst en ingericht dat er geen gevaar is voor: 
verschuiven, omvallen, oververhitting, ontploffing en elektrocutie?

Worden machines goed onderhouden?

Zijn heftruckchauffeurs goed opgeleid en getraind?

Is de blootstelling aan gevaarlijke stoffen niet te hoog?

Heeft de ruimteventilatie voldoende capaciteit?

Lees meer in het artikel over persoonlijke beschermingsmiddelen op www.abnamroverzekeringen.nl. 

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee
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Risico: brand

Ondernemers in de industrie lopen een 

hoog brandrisico. Brand kan ontstaan door 

beschadigde bedrading, defecte machines 

of tijdens (en na) metaalbewerking. Ook 

de opslag van brandbare materialen 

en zelfontbrandende poetsdoeken zijn 

belangrijke oorzaken. Brand, maar ook 

waterschade na blussen, kan uw bedrijf 

volledig stilleggen. Dat geldt zeker als de 

brand buiten werktijd ontstaat. Hier leest u 

welke preventiemaatregelen u kunt nemen 

om die risico’s te verminderen.
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Grootste brandrisico: gebrekkige elektra
Brand kan vele oorzaken hebben. Via de themapagina ‘Brandpreventie’ vindt u heel veel 
informatie over brandrisico’s en welke maatregelen u kunt nemen om brand in uw bedrijf te 
voorkomen. In de praktijk ontstaan de meest branden door kapotte snoeren, verbindingen en 
aansluitingen, kortom: door gebreken in de elektrische installatie. Daarom adviseren wij onze 
klanten om periodiek een keuring van hun elektra-installatie te laten verrichten.

Opslag brandbare goederen
Waar gewerkt wordt, kan niet altijd sprake zijn van een brandschone werkomgeving. U vermindert 
het brandrisico al enorm, als u zorgt dat er geen brandbare goederen (zoals verpakkingsmateriaal, 
pallets, brandbare vloeistoffen et cetera) worden opgeslagen:
•  in de nabijheid van werkzaamheden met open vuur. Denk hierbij ook aan las- en 

snijwerkzaamheden. Daarbij kunnen vonken wel 10 meter wegspatten;
•  in de nabijheid van spuitwerkzaamheden;
•  in de nabijheid van machines/apparatuur met warmte-uitstraling;
•  in technische ruimten (zoals de cv-ruimte, serverruimte);
•  in de nabijheid van acculaders (nodig voor bijvoorbeeld heftrucks, pallettrucks en stapelaars).

Poetsdoeken
Veel bedrijven ontvetten met reinigingsmiddelen. Na ontvetting kan in de daarvoor gebruikte 
poetsdoeken broei ontstaan, waardoor deze spontaan kunnen ontbranden. Met een beetje 
pech gebeurt dat op een moment dat er niemand aanwezig is. In de praktijk veroorzaakt broei 
in poetsdoeken vaker brand dan u denkt. Laat uw medewerkers daarom de poetsdoeken na 
gebruik altijd direct deponeren in gesloten of zelfsluitende stalen bakken met stalen deksels.

Opslag brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen, zoals verf, reinigings-, smeer- en oplosmiddelen vormen een groot 
brand(verspreidings)risico. Daarom moeten deze worden opgeslagen in een brandwerende kast 
(de richtlijn voor opslag van verpakte, gevaarlijke stoffen). Ook gascilinders voor lasapparatuur 
moeten in een dergelijke kast worden opgeslagen.

Spuitwerkzaamheden
Bij (verf)spuitwerkzaamheden kunnen brandbare dampen vrijkomen. Daarom mogen 
spuitwerkzaamheden met vloeistoffen, die een vlampunt lager dan 55°C hebben, uitsluitend 
plaatsvinden in een goedgekeurde spuitcabine of bij een spuitwand, achter een brandwerende 
afscheiding. In de spuitruimte mogen geen andere werkzaamheden plaatsvinden. Binnen de ruimte 
mag niet meer dan een dagvoorraad verf aanwezig zijn. Zorg voor een goede afzuiginstallatie 
die de brandbare dampen snel kan afvoeren.

Zonnepanelen
Steeds meer bedrijven plaatsen zonnepanelen op hun dak. Overweegt u dit ook? Meld dit dan 
voortijdig bij uw verzekeraar of tussenpersoon. Zonnepanelen leveren namelijk een extra kans 
op brandschade. Een brand kan ontstaan in de verbindingen, omvormers en verdeelkasten van 
de installatie of doordat het dak geïsoleerd is met brandbare isolatiematerialen. Het plaatsen 
van zonnepanelen kan dus gevolgen hebben voor uw brandverzekering. In het ergste geval 
kan de installatie onverzekerbaar blijken. 

Meer over het betrekken de verzekeraar leest u in het artikel ‘Zonnepanelen op uw bedrijfsdak? 
Betrek op tijd de verzekeraar!’

Lithiumbatterijen
Lithiumbatterijen kennen een verhoogd brandrisico. Tijdens het laden kan de temperatuur 
in de batterij enorm oplopen. Intern kan er dan een kettingreactie optreden, waardoor deze 
ontbrandt. Steeds meer verzekeraars stellen daarom eisen aan de opslag van lithiumbatterijen. 
Denk aan het plaatsen van toezicht, brandwerende veiligheidskasten of een brandmelder. Meld 
de aanwezigheid van lithiumbatterijen altijd bij uw verzekeraar of tussenpersoon. Zo voorkomt 
u dat u te maken krijgt met een uitgesloten schade.
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Brandgevaarlijke werkzaamheden
Sommige werkzaamheden vergroten het risico op brand. Deze kunnen ook door derden worden 
uitgevoerd. Denk aan een dakdekker, die met een brander het dak van uw bedrijfshal opgaat 
om een gat in de dakbedekking te dichten. Hiervoor dient u de procedure ‘brandgevaarlijke 
werkzaamheden’ op te nemen in uw protocol. Ontstaat er door het werk van derden brandschade 
en heeft u het formulier niet ingevuld of is er niet naar behoren gehandeld? Dan is er geen 
dekking of krijgt u te maken met een verhoogd eigen risico op uw brandpolis.

Meer weten over de procedure ‘brandgevaarlijke werkzaamheden’? Vul dan de checklist van 
ChecklistBrand.nl in.

Branddetectie 
Om een brand in een vroegtijdig stadium te kunnen ontdekken, heeft u een goedwerkende 
brandmeldinstallatie nodig. Zorg daarbij dat de brand- en rookmelders goed verspreid over de 
ruimte opgehangen zijn: boven de machines, maar ook in de technische ruimten, ruimtes met 
afvalcontainers en de rookruimte. De melders geven de brand door aan een PAC (Particuliere 
Alarm Centrale). Vaak is er al een verbinding met een PAC voor het inbraakalarm.

Onbemande machines
In de industrie wordt steeds vaker gebruikgemaakt van machines die buiten werktijd onbemand 
door blijven draaien. Als hierbij brand ontstaat, kan dit catastrofale gevolgen hebben. De schade 
kan beperkt worden als de brand in een vroeg stadium wordt ontdekt. Laat daarom ook vlakbij 
deze machines brandmelders plaatsen. 

Blusmiddelen
Als er overdag brand uitbreekt, moeten er voldoende blusmiddelen voorhanden zijn om een 
beginnende brand effectief te kunnen bestrijden. Zorg dat er zowel slanghaspels (die op de 
waterleiding zijn aangesloten) als handblustoestellen op goed bereikbare en goed zichtbare 
plaatsen, verspreid over de ruimte zijn opgehangen. Overleg met de leverancier van uw 
blusapparatuur welke blusmiddelen in uw bedrijf het best geschikt zijn voor de in uw bedrijf 
aanwezige inventaris, machines en materialen. Houd ook rekening met de in uw bedrijf uitgevoerde 
werkzaamheden. Zorg ook dat de blusmiddelen jaarlijks op hun werking gecontroleerd worden 
en dat uw personeel getraind is in het gebruik ervan.

Onderverzekering van goederen
In de praktijk blijken veel bedrijven onderverzekerd voor de rubriek ‘goederen’. Ze geven hun 
voorraad grondstoffen op, maar vergeten daarbij hun halffabricaten, eindproducten, handelswaar 
en hulpstoffen mee te nemen. U bent als ondernemer zelf verantwoordelijk voor het bepalen 
van de waarde van uw goederen. Deze moet natuurlijk hoog genoeg zijn, zodat u in het geval 
van een calamiteit al uw goederen kunt vervangen. Dus niet alleen uw grondstoffen, maar ook 
uw andere goederen.

Checklist brand 

Vraagt u zich af:
Wordt de elektrische installatie regelmatig gekeurd? Heeft een elektro-
technisch installatiebedrijf de elektrische installatie aangelegd (volgens 
de NEN-norm) en waar nodig aangepast op de bedrijfsactiviteiten? 

Zijn aangetroffen gebreken direct hersteld door een erkend bedrijf?

Zijn er voldoende stopcontacten voor alle elektrische apparaten?

Bevinden alle apparaten zich in een goede staat?

Worden poetsdoeken na gebruik in stalen bakken gedaan?

Is er een goed werkende brandmeldinstallatie, die in verbinding staat met 
een PAC?

Zijn er voldoende blusmiddelen?

Worden de blusmiddelen jaarlijks gekeurd?

Zijn uw medewerkers getraind in het gebruik van blusmiddelen?

Kennen uw medewerkers de procedures in geval van een brand?

Voeren aangewezen personen wekelijks inspecties uit op basis van 
controlelijsten? Worden aangetroffen gebreken adequaat verholpen?

Staan alle technische installaties (verdeelkasten, spuitinstallaties, 
acculaders) op een veilige afstand van de opslag?

Staan op het buitenterrein emballagekratten, afval- en rolcontainers en 
inzamelbakken op minimaal 10 meter afstand van de buitengevels?

Meer preventietips om brand te voorkomen leest u op de website van ABN AMRO Verzekeringen. 

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee
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Risico: 
machinebreuk

Als een belangrijke machine ermee 
ophoudt of vastloopt, kan de productie 
binnen uw bedrijf een poosje niet 
vooruit. In het gunstigste geval kan 
de machine snel gerepareerd worden. 
Maar als een moeilijk vervangbaar 
onderdeel van een essentiële 
machine stuk is, kan machinebreuk 
een noodlottig effect hebben op uw 
productie - en dus op uw omzet. In 
het ergste geval kan uw bedrijf zelfs 
volledig stil komen te liggen.
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Meest voorkomende oorzaken
Machinebreuk kan verschillende oorzaken hebben. Om de belangrijkste te noemen:
• storingen (in het netwerk of door achterstallig onderhoud);
• bedieningsfouten; 
• fouten in de montage;
• slijtage;
• een vreemd object (zoals gereedschap) in de machine;
• stroomuitval;
• vorst of wateroverlast.

Regelmatig onderhoud
U kunt zich weliswaar verzekeren tegen machinebreuk, maar daarmee heeft u niet sneller een 
nieuwe machine of reserveonderdeel in huis. U loopt dan nog steeds het risico die grote order niet 
op tijd af te krijgen. Misschien moet u uw personeel zelfs naar huis sturen. Belangrijk is daarom het 
regelmatige onderhoud. U doet er verstandig aan een onderhoudsschema voor alle machines op 
te stellen. Daarin kunt u per machine opnemen wanneer het tijd is voor keuring en onderhoud. Let 
er bij aanschaf van nieuwe machines op dat deze voldoen aan de CE-markering Machinerichtlijn. 
Meer informatie over de Machinerichtlijn vindt u op: rvo.nl

Onderhoud: in huis of uitbesteden?
Als u zelf een onderhoudsmonteur in dienst heeft, kan hij het defect snel repareren. Verzekert u zich 
er dan wel van dat hij over de juiste kwalificaties, ervaring en kennis beschikt? Als u onderhoud 
uitbesteedt, doe dit dan uitsluitend aan een erkend onderhoudsbureau. Daarnaast bieden steeds 
meer machinefabrikanten de mogelijkheid om machines te leasen: de verantwoordelijkheid 
voor het goed functioneren van de machine ligt dan bij het leasebedrijf.

Voorkom bedieningsfouten
Machinebreuk ontstaat in de praktijk in veel gevallen door bedieningsfouten. De persoon die 
een freesmachine moet programmeren, maakt bijvoorbeeld een tikfoutje bij de invoer van het 
aantal centimeters van het bewerkbare object. Dat leidt tot een aanvaring tussen metaal en 
machine, met een enorme ravage als gevolg. Of iemand zet een blok metaal niet stevig genoeg 
vast, waardoor het los trilt tijdens bewerking. U kunt het risico op dit soort fouten verkleinen, 
door te zorgen voor een goede instructie en regelmatige training van uw medewerkers. Zorg 
dat de machinekennis van uw medewerkers regelmatig wordt opgefrist en dat ze weten waar 
de risico’s liggen.

Analyse vervangmogelijkheid
Sommige onderdelen zijn uniek of worden uitsluitend in het Verre Oosten gemaakt. Als die moeten 
worden vervangen, kan het maanden of zelfs een jaar duren voordat u die in huis heeft. U doet 
er daarom verstandig aan in kaart te brengen welke machines essentieel zijn voor de productie 
(bijvoorbeeld met een stroomdiagram van het productieproces) en wat de beschikbaarheid 
is van vervangende onderdelen. Vraagt u zich af waar reserveonderdelen verkrijgbaar zijn of 
wie ze voor u kan produceren. Bij sommige machines kan het verstandig zijn een back-up te 
hebben klaarstaan of preventief reserveonderdelen in huis te hebben. Zeker als u met op maat 
gemaakte machines werkt, is het belangrijk om ontwerptekeningen te bewaren (liefst buiten 
het bedrijf) en goede afspraken te maken over reproductie.

Overweeg een machinebreukverzekering
Bepaalde machines zijn essentieel voor uw productieproces. Wanneer zij schade oplopen, 
kan dit grote gevolgen hebben: een reparatie neemt veel tijd in beslag of het proces komt stil 
te liggen. Het is dus belangrijk om deze goed te verzekeren. Met een inventarisverzekering zijn 
uw machines verzekerd tegen standaardrisico’s, zoals: brand, diefstal en waterschade. Uw 
machines kunnen ook beschadigd raken door andere oorzaken, zoals eigen gebrek of een fout 
van de operator. Dit soort schades kunt u verzekeringen met een machinebreukverzekering. 

Komt uw organisatie door machinebreuk stil te liggen? Bijvoorbeeld omdat de beschadigde machine 
een essentieel onderdeel is van het productieproces. Dan kunt u uw machinebreukverzekering 
uitbreiden met de rubriek ‘bedrijfsschade’. Waar een bedrijfsschadeverzekering dekking biedt 
voor standaardrisico’s, zoals: brand, diefstal en waterschade, verzekert u met deze uitbreiding 
ook bedrijfsschade door bijvoorbeeld eigen gebrek of een fout van de operator. In het volgende 
hoofdstuk leest u meer over bedrijfsschade.
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Checklist machinebreuk

Vraagt u zich af:

Zijn er machines die essentieel zijn voor het productieproces?  
(En zo ja: welke zijn dat?)

Is er een stroomdiagram van het productieproces?

Is er een onderhoudsschema voor alle machines?

Worden de machines regelmatig onderhouden door een erkend 
onderhoudsbureau?

Worden de machines regelmatig gekeurd door een onafhankelijk 
keuringsbureau?

Hebben nieuwe machines een CE-markering?

Is uw interne monteur voldoende gekwalificeerd?

Krijgen uw medewerkers regelmatig instructies over en training in de 
bediening van de machines?

Weet u waar u vervangende onderdelen kunt bestellen en hoe lang het 
duurt voordat u die in huis heeft?

Heeft u moeilijk vervangbare reserveonderdelen in huis?

Heeft u een back-up van essentiële machines in huis?

Heeft u goede afspraken gemaakt over reproductie van op maat gemaakte 
machines?

Heeft u een kopie van de ontwerptekening?

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee
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Risico: stilstand bedrijf
 (bedrijfsschade)

Als uw bedrijf door een brand, 
overstroming of andere calamiteit 
wordt getroffen, kan de schade 
zeer groot zijn. Zeker bij een grote 
brand, kan uw bedrijf langere tijd 
volledig stil komen te liggen, met alle 
nadelige gevolgen van dien voor uw 
inkomen en uw vaste klantenkring. 
Zorg daarom dat u goed voorbereid 
bent.
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Welke risico’s loopt u?
Als uw onderneming - door wat voor oorzaak dan ook - deels of helemaal stil komt te liggen, 
maakt u geen of minder omzet en lijdt u dus financiële schade. Denkbare oorzaken daarvoor zijn: 
•  de werkplaats is onbruikbaar geworden. Bijvoorbeeld door schade na een brand, ontploffing, 

storm, waterschade, bliksem of een aanrijding;
•  uw machinepark of andere installaties raken beschadigd of er treedt een storing op in het 

computernetwerk waardoor de hierdoor aangestuurde machines niet meer kunnen draaien;
•  de aanvoer van gas, water of stroom valt weg;
•  een van uw grootste leveranciers kan niet meer leveren of een van uw grootste afnemers 

valt weg. Zeker als u enige tijd niet heeft kunnen leveren, loopt u het risico dat uw klanten 
(deels) naar de concurrent overstappen. U zult dan heel veel moeite moeten doen om deze 
of nieuwe klanten (weer) aan boord te halen.

Bedrijfscontinuïteitsplan
Als uw onderneming deels of helemaal stil komt te liggen, maakt u geen of minder omzet en 
lijdt u dus financiële schade. U kunt uzelf een hoop ellende besparen door nu na te denken 
over de gevolgen van onvoorziene gebeurtenissen. Wat moet u daarna vervangen? Wie moet 
u inschakelen om de schade te beperken? Welke gegevens zijn onmisbaar? Leg dit allemaal 
vast in een bedrijfscontinuïteitsplan en houd dat up-to-date.

Stroomstoring
Als u te maken krijgt met een stroomstoring (bijvoorbeeld door een blikseminslag, overstroming, of 
eenvoudigweg door werkzaamheden in de straat), kan er niet gewerkt worden. U doet er daarom 
verstandig aan om een back-upstroomvoorziening te hebben in de vorm van een generator. 

Toeleverings- & afnemersrisico
Bent u voor de toelevering van uw grondstoffen of halffabricaten afhankelijk van een of meer-
dere grote leveranciers? Heeft u zich dan weleens afgevraagd wat er met uw bedrijf gebeurt 
wanneer deze leverancier wegvalt, bijvoorbeeld na een grote brand of door een faillissement? 
Kunt u dan gemakkelijk uitwijken naar andere leveranciers? U doet er verstandig aan om hier-
over vooraf afspraken te maken met alternatieve leveranciers. Beter is het zelfs nog om vooraf 
dit risico te spreiden. Hetzelfde geldt als u voor een of enkele grote afnemers produceert. Ook 
in dat geval is het goed om vooraf dit risico te spreiden door meerdere afnemers te zoeken. 

Maximale uitkeringstermijn
In de praktijk zien we dat veel ondernemers in de (metaal)industrie bij een bedrijfsschadever-
zekering een te korte uitkeringstermijn kiezen. Zij denken aan 52 of 78 weken genoeg te hebben 
en onderschatten hiermee de tijd die het kost om hun bedrijf te hervatten na een grote schade. 
Wij adviseren daarom vrijwel altijd de maximale uitkeringstermijn van 104 weken.
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Checklist continuïteitsplan

In een continuïteitsplan neemt u naast alle contactgegevens, afspraken, vergunningen en andere 
relevante informatie, ook preventieve maatregelen op die continuïteitsbedreigende risico’s 
kunnen verminderen. In het plan behoren minimaal de volgende vragen te worden beantwoord:

Welke middelen/faciliteiten zijn minimaal nodig bij een vervangende ruimte?

Hoe afhankelijk is uw bedrijf van bepaalde (sleutel)medewerkers?

Hoe afhankelijk is uw bedrijf van bepaalde leveranciers?

Hoe communiceert u over de gevolgen van de ramp naar klanten, personeel 
en de pers?

Welke aanvullende overheidseisen worden gesteld?

Welke vaste kosten lopen door gedurende de schadeperiode? 

Biedt de verzekeringspolis voldoende dekking? Daarbij is naast de verzekerde 
som de uitkeringsperiode van groot belang. Standaard wordt 52 weken als 
uitkeringstermijn gekozen, maar dat blijkt dikwijls niet voldoende voor de 
gehele herstelperiode.

Hoelang kunt u maximaal dicht blijven?

Hoeveel tijd vraagt het herstel?

Is de administratie en alle andere belangrijke data gewaarborgd? 

Is voortzetting en/of opslag elders of in een noodvoorziening in de directe 
omgeving mogelijk?

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee
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Risico: 
(product)aansprakelijkheid

Natuurlijk streeft u ernaar producten van 

een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. 

Maar soms gaat er wat mis. De levering 

is te laat, het product voldoet niet aan de 

verwachting of veroorzaakt verwondingen 

of materiële schade. Het kan ook gebeuren 

dat uw klant schade oploopt bij een bezoek 

aan uw bedrijf. In elk van deze gevallen 

kunt u aansprakelijk worden gesteld voor 

de schade. Dat is niet alleen een financiële 

strop, maar kan bovendien funest zijn voor 

uw reputatie. Hoe voorkomt u dat?
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Veilig bezoek
Om verwondingen of materiële schade bij een bezoek aan uw bedrijf te voorkomen, zorgt u 
voor een zo veilig mogelijke omgeving. Zorg bijvoorbeeld dat er geen gladde vloeren zijn om 
op uit te glijden, geen losliggende draden om over te struikelen en geen ongemarkeerde gla-
zen deuren of wanden om doorheen of tegenaan te lopen. Onveilige elektra is voor iedereen 
een groot gevaar en daarom wordt periodieke keuring van apparaten en bedrading door de 
meeste brandverzekeringen verplicht gesteld. Met een bewegingsdetectie-installatie rondom 
gevaarlijke machines (zoals stans- , snij- of walsmachines), zorgt u ervoor dat deze afslaan 
zodra iemand te dicht in de buurt komt.

Productaansprakelijkheid
De producten die u levert, moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Daar heeft u vóór, 
tijdens en na de productie zelf grip op. U kunt het risico op productaansprakelijkheid minima-
liseren door:
•  De grondstoffen/halffabricaten bij levering te controleren: voldoen deze aan uw eisen en 

verwachtingen?
•  Het productieproces in te richten op kwaliteitscontroles.
•  Na afloop het eindproduct te controleren of deze voldoet aan de wettelijke eisen (CE-keurmerk).
•  Een duidelijke gebruiksaanwijzing op te (laten) stellen: waar is het product wel en niet voor 

geschikt? Wat is veilig gebruik? Hoe moet het onderhouden worden?
•  Een goede aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
•  Goede leverings- en verkoopvoorwaarden op te stellen.

Om te weten wat de aansprakelijkheidsrisico’s van het product zijn, moet u zich vooraf goed 
afvragen waar het voor gebruikt gaat worden. Aan een schroef waarmee boekenplanken 
kunnen worden opgehangen, worden bijvoorbeeld heel andere eisen gesteld dan aan een 
schroef voor in een vliegtuigvleugel.

Goede voorwaarden
Om uzelf te beschermen tegen aanspraken, voor het geval er iets niet gaat zoals verwacht, zijn 
goede, waterdichte voorwaarden een must. In deze voorwaarden regelt u onder andere de 
betaling, garantie, het moment waarop eigendom van het product overgaat en de aansprake-
lijkheid. In sommige branches heeft de branchevereniging standaardvoorwaarden opgesteld, 
die u alleen nog maar hoeft aan te passen aan uw eigen onderneming. Als u lid bent van de 
Metaalunie, kunt u de Metaalunievoorwaarden gebruiken: leveringsvoorwaarden specifiek 
voor deze sector. Wanneer u hele specifieke producten of diensten levert, doet u er goed aan 
om voorwaarden te laten opstellen door een jurist. 

Meer informatie vindt u via: metaalunie.nl

Let op: Importeert u producten uit de Verenigde Staten of Canada? Dan is het aansprakelijk-
heidsrisico niet standaard meeverzekerd. Ook bij producten uit het Verenigd Koninkrijk is dit 
door Brexit niet altijd het geval.

Checklist aansprakelijkheid

Vraagt u zich af:

Is het productieproces afdoende ingericht op kwaliteitscontroles?

Zijn uw producten voorzien van een duidelijke instructie?

Biedt uw aansprakelijkheidsverzekering afdoende dekking?

Heeft u een goede rechtsbijstandsverzekering?

Controleert u, vóórdat u een nieuwe opdracht of bestelling aanneemt,  
of de voorwaarden die u daaraan stelt u voldoende beschermen tegen  
aansprakelijkheid?

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee
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Risico: 
inbraak & diefstal

Heeft u zich weleens afgevraagd hoe 

groot het risico op inbraak en diefstal is 

voor uw bedrijf? Doorgaans zal er weinig 

tot geen contant geld aanwezig zijn. Het 

zal dieven vooral om kostbare metalen 

of gereedschappen gaan. In het kantoor 

hopen ze dure apparatuur te vinden zoals 

pc’s, laptops, en smartphones. Daarnaast 

zijn fraude en diefstal door werknemers 

reële risico’s, waar u op bedacht moet zijn.
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Checklist diefstal/inbraak

Vraagt u zich af:

Is er een goed anti-inbraaksysteem dat in verbinding staat met een 
meldcentrale?

Zijn alle deuren voorzien van degelijk hang- en sluitwerk?

Zijn deuren en ramen beveiligd tegen inbraak?

Is het terrein rond het kantoor ’s nachts verlicht?

Gebeuren betalingen en controles door meer dan één persoon?

Voert u regelmatig onaangekondigde controles uit op de boekhouding?

Vraagt u nieuwe medewerkers om referenties en controleert u deze? 

Weet u wat u aan waardevolle spullen of grondstoffen in huis heeft?

Zijn uw bedrijfsauto’s goed beveiligd?

Meer anti-inbraaktips vindt u op de website van ABN AMRO Verzekeringen 
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Voorkom inbraak
Om inbraak te voorkomen, is het in de eerste plaats zaak alle gebouwen (kantoor, magazijn en 
werkplaats) te beveiligen. Hebben de gebouwen een goed anti-inbraaksysteem dat in verbinding 
staat met een meldcentrale? Zijn deuren en ramen goed beveiligd? Houd ook rekening met de 
buitenruimte: zorg dat het terrein rondom de gebouwen goed verlicht is en dat er geen schuil- 
of klimmogelijkheden zijn. Zorg dat de buitenverlichting en eventuele tijdklokken daarop goed 
staan afgesteld en regelmatig worden gecontroleerd. Plaats indien nodig afschrikmiddelen 
zoals bewakingscamera’s. Als u gebruikmaakt van een bewakingsdienst, kies dan voor een 
erkend bedrijf, zodat u verzekerd bent van betrouwbare bewakers.

Bedrijfsauto’s
Als uw medewerkers in bedrijfsauto’s rondrijden, zullen ze deze zo nu en dan ook voor hun 
eigen huis parkeren. Juist op die momenten is het risico op diefstal en inbraak groot. Naast 
de auto’s zelf, kunnen dieven dure gereedschappen en onderdelen buit maken. Laat daarom 
uw bedrijfsauto’s voorzien van een goed beveiligingssysteem met een Kiwa SCM-certificaat.

Oneerlijk personeel
Het is een naar idee, maar de kans bestaat dat uw personeel fraudeert. Uw administratieve 
medewerkers kunnen fondsen verduisteren en bouwtekeningen of klantgegevens verhandelen. 
U kunt diefstal of fraude door werknemers beperken door nieuwe medewerkers zorgvuldig te 
screenen: vraag om ten minste twee referenties en controleer die. Zorg dat de accountcontroles 
en betalingen door meer dan één persoon worden gedaan. Zorg dat alle medewerkers op de 
hoogte zijn van de gevolgen van fraude.

Diefstal gereedschap/kostbare metalen
U loopt daarnaast het risico dat uw medewerkers dure gereedschappen of kostbare metalen 
meenemen of achterhouden (en dan doorverkopen). Houd daarom zorgvuldig een lijst bij van 
gereedschap en apparatuur dat is uitgeleend aan medewerkers. Zorg dat alle apparaten 
traceerbaar zijn door ze te merken of door ze te voorzien van traceersoftware. Houd verder 
regelmatig een onaangekondigde inventarisatie van de in uw bedrijf aanwezige waardevolle 
spullen (gereedschappen) en metaal.

Informatie over gegevensdiefstal (cybercrime) vindt u in het volgende hoofdstuk. 
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Risico: Cybercrime 

Het is niet meer de vraag of u slachtoffer 
wordt van cybercrime, maar wanneer. 
98 procent van alle ondernemers 
krijgt jaarlijks te maken met een vorm 
van internetcriminaliteit. En dan te 
bedenken dat industriebedrijven 
steeds meer geautomatiseerd gaan 
werken en dus steeds afhankelijker 
worden van ICT.
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•  Wees voorzichtig met draagbare apparaten
  Het is voor uw medewerkers prettig dat ze met draagbare apparaten thuis en onderweg 

kunnen werken. Deze manier van werken betekent echter ook dat belangrijke en vertrou-
welijke gegevens eenvoudig kunnen worden gestolen of verloren. Een laptop wordt al snel 
achtergelaten in een trein, een iPad kan gestolen worden in een restaurant en een USB-stick 
bent u zo verloren. Bovendien zijn de apparaten zelf het doelwit van een groeiend aantal 
virussen. Wifi-verbindingen in openbare ruimtes zijn vaak onveilig. Zorg dat uw medewerkers 
zich goed bewust zijn van deze risico’s. 

•  Maak regelmatig back-ups van belangrijke bestanden
  Door regelmatig een back-up van belangrijke bestanden op uw computer te maken, voorkomt 

u dat alles definitief kwijt is als een cybercrimineel zijn slag slaat. 
• Breng risico’s in kaart
  Verder is het verstandig om in kaart te (laten) brengen wat de gevolgen van een hack voor 

de continuïteit van uw onderneming kunnen zijn. Weet u bijvoorbeeld wat er gebeurt als uw 
computersysteem of website niet meer functioneert? Heeft dit direct of indirect gevolgen 
voor uw omzet? Of wat de gevolgen van een verloren of gestolen laptop zijn? Misschien 
beschikt u wel over vertrouwelijke data als patenten, bedrijfsgeheimen of privacygevoelige 
informatie van uw relaties.

Checklist cybercrime

Vraagt u zich af:

Is uw computersysteem goed beveiligd?

Zijn alle draagbare apparaten in uw bedrijf beveiligd tegen cybercrime?

Hanteert u een wachtwoordbeleid in uw bedrijf?

Worden er regelmatig back-ups gemaakt van belangrijke bestanden?

Bewaart u de back-ups op een veilige plaats? (bij voorkeur niet op het werk)

Is uw bedrijf AVG-proof?

Meer informatie over hoe u het risico op gegevensdiefstal door cybercriminelen kunt verkleinen 
vindt u op op de website van ABN AMRO Verzekeringen
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Ransomware: uw geld of uw klantgegevens
Ransomware is schadelijke software (malware) waarmee cybercriminelen uw kritieke bedrijfs- of 
klantgegevens kunnen gijzelen. Via een link in een e-mail breken ze eerst in op uw IT-systeem. 
Vervolgens stelen ze gevoelige gegevens, zoals uw klantgegevens of productiegegevens. De 
schade die dat voor uw bedrijf en uw reputatie kan opleveren, is vaak niet te overzien. Dat 
weten cybercriminelen. Zij geven alleen tegen betaling van een hoog geldbedrag deze gegevens 
weer vrij. Daarom is het zo belangrijk dat u nu preventief actie onderneemt om toekomstige 
schade tot een minimum te beperken.

Meer beveiligingstips tegen ransomware leest u in de blog Tips om uw bedrijf te beveiligen 
tegen een ransomware-aanval

Hogere boetes bij een datalek
Alle Nederlandse bedrijven moeten voldoen aan de Europese privacywetgeving: de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ieder bedrijf dat privacygevoelige gegevens ver-
werkt, moet dan aantoonbaar maatregelen hebben getroffen om de veiligheid van die gegevens 
te kunnen waarborgen. Doet u dat niet en worden privacygevoelige gegevens gestolen? Dan 
kunt u een boete van 4 procent van uw (wereldwijde) jaaromzet krijgen. Meer infomatie over 
de AVG vindt u in het artikel: 5 tips om een AVG-boete te voorkomen

Lamleggen van (computergestuurde) machines
Steeds meer machines in de (metaal)industrie worden computergestuurd. Het is dan ook van 
groot belang om deze zo goed mogelijk te beschermen; ook tegen de gevolgen van een hack. 
Kwaadwillende cybercriminelen kunnen de machines namelijk lamleggen; vaak met grote 
(financiële) gevolgen. Neem dit scenario daarom altijd op in het calamiteiten- en/of continuï-
teitsplan van uw onderneming.

Preventieve maatregelen
Cybercriminelen bedenken steeds slimmere methodes om u via internet van uw geld of gegevens 
te ontfutselen. Wat kunt u zelf doen om dat te voorkomen? 
•  Zorg dat uw computer(systeem) goed beveiligd is 
  Zorg dat uw besturingssysteem, software, antivirusprogramma en firewall up-to-date zijn. 

Bij een verouderde versie kunnen hackers virusscanners omzeilen en toegang krijgen tot 
uw computer. 

•  Verander regelmatig uw wachtwoord
  Daarmee maakt u het cybercriminelen moeilijker om online in te breken. Hoe langer het 

wachtwoord, hoe langer ze nodig hebben om in te breken. Het gaat dus niet zozeer om het 
soort tekens, maar om de hoeveelheid tekens dat u gebruikt.
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Risico: transportschade
In de (metaal)productiebranche kan er 
tijdens het transport heel wat misgaan: 
producten die u heeft geleverd werken 
na aankomst bijvoorbeeld niet meer. 
Of de grondstoffen die u heeft besteld 
komen nooit aan. Dan is de vraag: 
welke verzekeraar dekt welke kosten, 
tot waar en tot welk bedrag? Om een 
financiële strop te voorkomen, kunt 
u zelf het een en ander doen om 
schaderisico’s te minimaliseren.
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Vervoer machines
Als u machines of machineonderdelen levert - of onderdelen uit het buitenland laat leveren - loopt 
u het risico dat uw levering tijdens het transport beschadigd raakt. Of nog erger: ze komen nooit 
aan doordat het schip onderweg zinkt of vastloopt. Om hoge kosten en vervelende discussies 
achteraf te voorkomen, doet u er verstandig aan het hele transporttraject te verzekeren: van 
productievloer tot plaats van bestemming. Vanzelfsprekend kan ook de vervoerder (deels) 
aansprakelijk worden gesteld voor transportschade, maar als u een evenementendekking 
afsluit, bent u ook verzekerd voor schade tijdens laden en lossen. 

Spreid het transportrisico
Bedenk bij overzees transport dat het nooit verstandig is om op één paard te wedden. Als u 
voor vijf ton aan onderdelen heeft ingekocht in een ver land, is het helemaal geen slecht idee 
om dat in meerdere transporten naar Nederland te vervoeren. Daarmee verkleint u de kans 
dat u in één keer alles kwijtraakt.

Hanteer Incoterms
Afspraken over het transport kunt u vastleggen in Incoterms (International Commercial Terms). 
Incoterms is een internationale standaard over de rechten en plichten van de koper en verkoper 
(fabrikant) bij internationaal transport van goederen. Ze zijn ontwikkeld en gepubliceerd door 
de International Chamber of Commerce (ICC). Met Incoterms legt u vast:

•  welke verplichtingen u beide heeft;
•  wie welke verzekeringen, vergunningen, machtigingen en andere formaliteiten regelt;
•  wie tot welk punt het transport regelt;
•  het punt waarop de kosten en risico’s overgaan van de fabrikant naar de koper. Bij inkoop 

van spullen in het Verre Oosten, kunt u bijvoorbeeld afspreken dat u pas het risico draagt 
vanaf het moment dat de spullen over de reling van het schip zijn geladen. 

Keuze vervoerder
In de industrie wordt vervoer veelal uitbesteed aan een transportbedrijf. Als u de door u ge-
produceerde goederen laat vervoeren, kies dan een erkende transporteur, met het keurmerk 
Transport & Logistiek. Meer informatie over dit keurmerk en een lijst met erkende vervoerders 
vindt u op: keurmerktenl.nl

Voldoende dekking?
Let er ook op dat uw verzekering afdoende dekking biedt. De verzekering van de transporteur 
keert meestal per kilo vervoerde goederen uit. Dan kan de dekking in uw branche al snel ontoe-
reikend zijn. De vervoerder zelf is maar beperkt aansprakelijk. Controleer ook de polis of laden 
en lossen is meeverzekerd. Juist tijdens het in- en uitladen kan schade ontstaan.

Exceptioneel vervoer
Voor het vervoer van uitzonderlijk grote machines, constructies of onderdelen (zoals windmolens 
of koelinstallaties) moet er veel geregeld worden. Dat is grotendeels de taak van de transporteur, 
maar u doet er verstandig aan te controleren of aan alle (wettelijke) eisen is voldaan. Zijn de 
juiste vergunningen en ontheffingen aangevraagd? Is begeleidend vervoer geregeld? Heeft 
de transportbegeleider een certificaat van vakbekwaamheid? Door dat zeker te weten, kunt 
u hoge boetes voorkomen.

Checklist transportschade

Vraagt u zich af:

Is het transport volledig gedekt door uw huidige verzekering?

Is ook eventuele schade tijdens laden en lossen gedekt?

Is het verstandig een grote lading gespreid te vervoeren?

Is de dekking van uw transportverzekering hoog genoeg?

Is het slim Incoterms te hanteren?

Laat u het transport verrichten door een transporteur met het keurmerk 
Transport & Logistiek?

Is bij exceptioneel vervoer aan alle (wettelijke) eisen voldaan?
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De verzekeringsoplossing 
voor ondernemers in de 
industrie
Speciaal ontwikkeld voor uw sector. Het startpunt van deze oplossing is dat een adviseur van 
ons kantoor uw bedrijfsrisico’s onderzoekt tijdens een risico-inventarisatie. Op basis van de
resultaten maakt ABN AMRO Verzekeringen een voorstel met verzekeringen en preventie-advies.
 
•   Samen met ondernemers ontwikkeld
•   Zekerheid vooraf met onafhankelijk preventie-advies op maat 
•   Korting op preventiemaatregelen
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Ondanks het feit dat de informatie in deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
is samengesteld, aanvaardt ABN AMRO Verzekeringen geen aansprakelijkheid voor eventuele 
onjuiste of onvolledige informatie in de brochure. Evenmin aanvaardt ABN AMRO Verzekeringen 
aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie in deze brochure.

Tekst- & redactie:  Tekstbureau Letterhelden
Opmaak:   Comceptum

Online hulp bij risicobeheer
Wilt u meer informatie? Ga dan naar de website van ABN AMRO Verzekeringen. Dé vindplaats 
van informatie over zakelijke risico’s en preventie. Op www.abnamroverzekeringen.nl vindt u 
uiteenlopende informatie die u in staat stelt uw risico’s beter te beheren. Naast een overzicht van 
risico’s en de bijbehorende preventiemaatregelen, vindt u er tips en praktijkvoorbeelden.

Risico’s in Beeld bedankt de volgende personen voor hun bijdrage aan deze gids:
David Kemps, sector banker Industrie ABN AMRO
Jeroen den Otter, VCA Nederland
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