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onderwerp: Knelpunten in de beveiligingsbranche ten tijde van coronavirus 

bijlage(n): - 

datum: 17 april 2020 

 

 

 

 

Geachte Minister Grapperhaus, 

Geachte heer Van Essen, 

 

Bij brieven van 24 en van 30 maart jongstleden heb ik, mede namens de voorzitters van vier 

andere brancheorganisaties in de beveiliging, uw aandacht gevraagd voor verschillende 

knelpunten verband houdend met de maatregelen rond het coronavirus die het werken van de 

bedrijven in de beveiligingsbranche bemoeilijken en soms onmogelijk maken, zoals het feit dat 

beveiliging in eerste instantie ontbrak op de lijst van cruciale beroepen. In onze brieven 

hebben we ook het aanbod gedaan om beveiligers die normaal gesproken werken in sectoren 

evenementen en horeca waar nu geen werk is, tijdens de coronacrisis breder in te zetten. De 

crisis is begin maart opgekomen en werd voor alle evenementen- en 

horecabeveiligingsbedrijven in het weekend van 13 maart een nieuwe economische realiteit 

toen de omzet in een keer naar nul daalde. Ook bij sectoren van de reguliere beveiliging zijn 

vlot daarna de gevolgen snel duidelijk geworden, doordat vele grote (overheids)organisaties, 

bedrijven zoals Schiphol en grote winkelketens gingen afschalen, waar tegelijkertijd elders 

weer nieuwe vraag opkwam (zorginstellingen, supermarkten, bouwmarkten en tuincentra). We 

hebben u gevraagd om oplossingen om snel te kunnen handelen tijdens de coronacrisis door 

een aantal processen generiek anders te laten verlopen. We hebben daarbij heel concreet 

oplossingen aangedragen. 
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We zitten nu in de vijfde week van de coronacrisis. Het kabinet heeft op verschillende 

economische terreinen inmiddels vergaande maatregelen getroffen die ook door onze leden 

benut kunnen worden. Uw reactie en passende maatregelen zoals door ons gevraagd inzake de 

WPBR blijven echter nog steeds uit. Dat betekent dat inmiddels vele bedrijven dagelijks 

ongewild maar door de situatie gedwongen de WPBR overtreden, bijvoorbeeld omdat 

leerlingen met een verlopen groene pas doorwerken; beveiligers met de Schiphol-pas ergens 

anders als beveiliger worden ingezet; evenementen- en horecabeveiligers bij winkels worden 

ingezet. De branche wil zo snel mogelijk duidelijkheid over de gevraagde maatregelen.  

  

Wij verzoeken u per omgaande om uw reactie. 

  

Deze gezamenlijke aanpak van de Nederlandse particuliere beveiligingssector is geïnitieerd 

door:  
▪ Ard van der Steur (de Nederlandse Veiligheidsbranche)  
▪ Boele Staal (Federatie Veilig Nederland)  
▪ Jan Kuipers (Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven)  
▪ Peter Hoes (Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland)  
▪ Wouter van Veldhuijsen (Branchevereniging voor Particuliere Onderzoekbureaus)  
 

Met vriendelijke groet, namens de vijf brancheorganisaties, 

 

 

 

 

 

Ard van der Steur 

Voorzitter de Nederlandse Veiligheidsbranche 
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