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onderwerp: beveiliging ten tijde van het coronacrisis 

bijlage(n): - 

datum: 24 maart 2020 

 

 

 

Geachte heren De Boer en Vonhof,  

  

De vijf brancheorganisaties binnen de beveiligingssector hebben de handen ineen geslagen. De 

Nederlandse particuliere beveiligingsbedrijven staan met mensen en techniek klaar om de 

overheid te helpen bij de aanpak van de coronacrisis en de veiligheid in Nederland te blijven 

borgen.  

 

Mede namens mijn collega-voorzitters, wil ik u aangeven dat onze (lid)bedrijven een cruciale 

rol vervullen en kunnen blijven vervullen nu het kabinet heeft moeten besluiten tot 

verdergaande maatregelen tegen het coronavirus. Daarvoor is voldoende menskracht 

beschikbaar, mede als gevolg van de sterke terugloop van werkzaamheden in verschillende 

onderdelen in de sector, zoals bij evenementen- en horecabeveiliging, beveiliging op 

luchthavens, openbaar vervoer, en winkelbeveiliging ten behoeve van diverse winkelketens.  

  

De vijf brancheorganisaties inventariseren hoeveel beveiligingsmensen ze zouden kunnen 

aanbieden. Vooralsnog wordt uitgegaan van enkele duizenden, waarbij rekening wordt 

gehouden met eigen uitval door het coronavirus. Naast menskracht leveren de private 

beveiligingsorganisaties al 24/7/365 dagen per jaar ook techniek in de vorm van 

cameratoezicht, alarmcentrales, alsook storingsmonteurs. Met de meest moderne middelen 

wordt een bijdrage geleverd aan de (brand)veiligheid van onze samenleving. 

 

Wat kan de sector bieden? Inzet van beveiligingsmensen en verkeersregelaars alsmede de 

dienstverlening op afstand door 18 door het Ministerie van Justitie en Veiligheid erkende 

Particuliere alarmcentrales (PAC’s) die al tientallen jaren dienstverlening (cameratoezicht, 

sleuteldiensten, etc.) op afstand verzorgen voor meer dan 500.000 bedrijven en particulieren, 

alsmede in rechtstreeks contact staan met de hulpdiensten politie en brandweer.  
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Diezelfde georganiseerde beveiligingssector beschikt ook over honderden 

beveiligingsbedrijven/-installateurs met storings- en onderhoudsmonteurs die de systemen van 

organisaties die deel uit maken van de kritische infrastructuur in Nederland werkend en 

(brand)veilig houden. Denk aan ziekenhuizen, luchthavens, havens, bruggen, slagbomen, 

tunnels, etc. 

 

De vijf brancheverenigingen zullen er alles aan doen hun leden te ondersteunen in deze 

moeilijke tijd, ook als de crisis zich onverhoopt mocht verdiepen. Het is van groot belang voor 

de veiligheid in Nederland dat de georganiseerde beveiligingssector overeind blijft. We gaan 

niet zitten kniezen, maar willen volop meewerken met de overheid om de samenleving aan de 

gang te houden. 

 

We vragen het kabinet en publieke en private opdrachtgevers om juist nu beveiligingsbedrijven 

in staat te stellen hun essentiële rol te blijven vervullen ten behoeve van de samenleving. 

Beveiligingsbedrijven staan dagelijks in de frontlinie met onze burgers in contact als het gaat 

om hun dagelijkse veiligheid in tal van situaties. Zij zijn juist nu de aangewezen partners om 

de overheid ten tijde van deze ‘intelligente Lock down’, zoals premier Rutte het verwoordde in 

de persconferentie van 23 maart, te ondersteunen. Juist in tijden van crisis kunnen 

beveiligingsbedrijven en hun medewerkers van grote waarde zijn en een vitale rol vervullen. 

  

Om dit aanbod in de praktijk uitvoerbaar te maken, is het volgende nodig: 

▪ verruiming van mogelijkheden vanuit de WPBR om beveiligers (zowel regulier, 

evenementen- en horecabeveiligers) in te zetten in het publieke domein (bijvoorbeeld bij 

winkels om gezonde rijvorming te bewaken): voldoende is dat mensen beschikken over een 

geldige toestemming/pas;  

▪ naarmate bewegingsvrijheid voor meer mensen wordt beperkt, toestaan dat 

uniformdiensten in de particuliere beveiligingssector kunnen blijven bewegen op vertoon 

van hun legitimatie; voor benodigd stafpersoneel, zoals planning en centralisten op 

particuliere alarmcentrales, en technische vakmensen (storing en onderhoud), en 

verkeersregelaars volstaat een brief van de werkgever; 

▪ beschikbaarheid en toegankelijkheid van openbaar vervoersvoorzieningen voor 

medewerkers uit de sector; 

▪ duidelijkheid over opdrachtgeverschap en eventuele samenloop met beroep van de 

werkgever op de NOW-regeling. Deels zal het opdrachtgeverschap via gebruikelijke 

commerciële partijen (zoals supermarkten) blijven lopen, waarvoor de normale wet- en 

regelgeving/arbeidsvoorwaarden gelden; als de overheid opdrachtgever is voor toezicht 

capaciteit in het publieke domein is afwijking mogelijk; 

▪ naarmate medewerkers uit de particuliere sector meer risico lopen in rechtstreeks contact 

te komen met burgers, moet er gebruik kunnen worden gemaakt van 

beschermingsmiddelen om besmettingsrisico te verkleinen; 

▪ aandacht voor duidelijke communicatie en informatie-uitwisseling met publieke 

overheidsdiensten en particuliere sector zodat helder is wat van elkaar verwacht mag en 

kan worden. 
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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 

 

 

 

Een afschrift van deze brief is verzonden aan: 

▪ Minister De Jonge 

▪ Minister Grapperhaus 
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