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Input VEBON-NOVB t.b.v. de bespreking van de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal op 25 september 2018. 
 
VEBON-NOVB - Ondernemersvereniging VEBON-NOVB is de belangenbehartiger voor de technische 
(brand)veiligheid in Nederland. VEBON-NOVB is gevestigd in Zoetermeer. 

 
d.d. 10 oktober 2018 

 

 
Inbreng VEBON-NOVB inzake onderwerpen Rechtsbescherming ondernemers en AVG 
 
 
Standpunt 1: 
 
- Inleiding: Camerasystemen worden voor steeds meer toepassingen gebruikt en zijn, mits ze 

voldoen aan strenge kwaliteitseisen en regelmatige software updates, veilig te gebruiken. Toch 
verschijnen er jaar-in, jaar-uit nieuwsberichten -nationaal en internationaal- dat systemen, 
gekoppeld aan internet, onveilig zijn.  

- Praktijk: Cybercrime neemt de laatste jaren toe. Een duidelijk landelijk overheidsbeleid met een set 
regels waar producten en systemen aan moeten voldoen om digitale veiligheid te realiseren 
ontbreekt. Cybersecurity gerelateerde oplossingen zijn er, maar overheidsbeleid ontbreekt (nog).  

- Stelling/Call-to-action: Een overheid die spelregels formuleert, stuurt de markt voor IoT naar een 
hoger kwaliteitsniveau en afnemers worden gestimuleerd/gedwongen verantwoordelijkheid te 
nemen voor de eigen veiligheid en de veiligheid in het algemeen bij het maken van keuzes voor een 
systeem. Er valt namelijk iets te kiezen. De overheid heeft - bijvoorbeeld bij aanbestedingen - een 
belangrijke voortrekkersrol te vervullen. Over veiligheid mag geen onduidelijkheid bestaan. 

 
 
Standpunt 2: 
 
- Inleiding: Professionele camerasystemen en veiligheidssystemen op basis van biometrie maken 

Nederland veiliger en verlichten het politie- en recherchewerk. De AVG beperkt ondernemers 
onevenredig met betrekking tot biometrie als identificatiemiddel. 

- Praktijk: Toch wordt een succesvol (PPS) project als Secure Lane, veilig transport van vrachtverkeer 
van de haven van Rotterdam, via Brabant, naar de Duitse grens enige jaren geleden stopgezet. 
Lading diefstal werd indertijd teruggedrongen met > 95%. 

- Stelling/Call-to-action: Mobiel banditisme neemt de laatste jaren toe. Een verbeterde -nieuwe- 
Secure Lane verdient landelijk beleid, een landelijke dekking om mobiel banditisme, ladingdiefstal, 
etc. te reduceren. Help het politie- en recherchewerk te vereenvoudigen en Nederland veiliger te 
maken. Gekwalificeerde beveiligingstechnieken (SMART) zijn beschikbaar.  
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Standpunt 3: 
 
- Inleiding: Particuliere Alarmcentrales (PAC’s) in Nederland werken op basis van een 

vergunningstelsel van het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Er zijn 26 PAC’s in Nederland, dit deel 
van de particuliere beveiligingssector heeft last van Toezichtruimten die zonder overheidstoezicht 
hun werk doen. Deze groep van bedrijven wordt door een aanpassing van de Wet PBR en de 
Regeling PBR nu onder hetzelfde regime gebracht als PAC’s. Dat is prima. 
Politie meldkamers en PAC’s werken daar goed samen. Een kleine groep valt daar niet onder. 

- Praktijk: Er zijn enkele Regionale Toezichtruimten (Zwolle, Nijmegen, …) in handen van Politie & 
regionale overheden die opdrachten accepteren (paracommercie) die met minimaal gelijkwaardig 
professionalisme door de particuliere sector (ogen en oren van de overheid) zou gedaan kunnen 
worden. Denk aan toezicht (tijdelijk of permanent) op stadscentra en projecten zoals beveiligde en 
verzorgde parkings langs wegen. 

- Stelling/Call-to-action: De Regionale Toezichtruimten hebben geen gerechtvaardigde positie en 
dienen te worden gesloten. De activiteiten dienen aan de gereguleerde markt overgelaten te 
worden.  

 
 
Standpunt 4: 
 
- Inleiding: Het belang van permanente camerasystemen in uitgaansgebieden heeft zijn nut al lang 

bewezen. Praktijkvoorbeelden (Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, Arnhem, …) te over. 
- Praktijk: Slechts een minderheid van alle <400 gemeenten beschikt anno 2018 over 

camerasystemen in de openbare ruimte. 
- Stelling/Call-to-action: Een (tijdelijk of permanent) camerasystemen leidt tot een verlichting voor 

het politie- en gemeentelijk apparaat en kent een preventieve werking. 
Help het politie- en recherchewerk te vereenvoudigen en Nederland veiliger te maken. 
Gekwalificeerde beveiligingstechnieken (SMART) zijn beschikbaar. 
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Voor vragen:  
 
E. (Erwin) Schoemaker, directeur brancheorganisatie VEBON-NOVB  - 06.21803167 
B. (Boele) Staal, voorzitter brancheorganisatie VEBON-NOVB  - info@vebon-novb.nl  
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