
 

Kern van de zaak 
 
Een economisch sterk Nederland is gebaat bij: 
1. Een slagvaardige, continue voldoende veilige maatschappij;  
2. Veiligheid voor mens & eigendom (woningen/gebouwen); 
3. Met oog voor bijzondere groepen (kinderen, minder validen en ouderen) in de samenleving. 
 
Kies voor veiligheid door samenwerking in lagen. Politie en brandweer meer en meer terug naar 
kernactiviteiten en vergroten van de slagkracht. Door burger en bedrijfsleven verantwoordelijk te 
maken voor de eigen, vaak kleinere en verzekerbare risico’s. Alleen als de nood hoog is moet de 
burger rekenen op de inzet van de hulpdiensten. Dit vraagt maatschappelijke discussie en 
maatregelen. Stimuleer en geef aandacht aan technische oplossingen die effectiever en 
betaalbaarder zijn. Kies middelen met hoger rendement boven andere middelen. Bestrijd het 
risico op terrorisme door meer toezicht in openbare ruimten en vluchtwegprotocollen in 
bedrijfsgebouwen. Kies voor de multi-inzetbare aanpak van gebouwbeheersystemen, camera-
systemen en brandmeldsystemen. 
 

Verkiezingsmanifest 
VEBON-NOVB 

 
Inleiding 
Sinds het aantreden van het kabinet Rutte-2 is het nodige veranderd op veiligheidsgebied. Als 
ondernemersorganisatie in de technische (brand)veiligheidssector weet VEBON-NOVB dat als geen 
ander. Ondanks dalende criminaliteitscijfers neemt het gevoel van onveiligheid toe.  
Ook merken wij dat het aantal branden afneemt, maar het aantal slachtoffers niet.  
 
Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid voor veiligheid bij burger en bedrijven gelegd, maar duidelijk is 
ook dat de hulpdiensten te pas en te onpas worden ingezet. Dit kost de Nederlandse maatschappij 
onnodig veel geld. Geld dat een efficiëntere inzet vraagt. De periode 2017-2021 moet wat VEBON-
NOVB betreft in het teken staan van verdergaande bewustwording & inzet van burgers en bedrijfsleven 
bij het behoud van een veiliger samenleving. Mogelijkheden ziet VEBON-NOVB in een 
professionaliseringslag van de (brand)veiligheidsplannen en -maatregelen.  
De praktijk verbeter je niet met méér regels, maar met duidelijker regels & bewustmaking. 

 
Concreet bepleiten wij: 
 
1. Naar een proactieve samenwerking 
Private en publieke partijen zijn in staat nog beter dan nu gebeurt samen te werken aan plannen ter  
bestrijding van onveiligheid door een meer gestructureerde samenwerking die bestaat uit  
wederzijdse ondersteuning en informatie-uitwisseling. 

 
- Wij pleiten voor het opheffen van de informatieachterstand die bedrijven hebben ten aanzien van 

actuele risico’s en dreigingen. Zorg er voor dat beveiligingsbedrijven in een vroeg stadium kunnen 
beschikken over dreigingsinformatie en zelf kunnen bijdragen met hun informatie aan een actueel 
dreigingsbeeld. Partijen gaan dan van een reactieve naar een proactieve samenwerking.  

- Wij pleiten voor een vergroting van de  pakkans en een effectieve politie-& brandweer inzet. Als 
gevolg van een toenemende terreurdreiging, maar ook ten gevolge van bezuinigingen zal de 
capaciteit van politie, OM en brandweer verder onder druk komen te staan. Stel Particuliere 
Alarmcentrales/toezichtcentrales in staat om samen met ondernemers, de Nederlandse politie en 
brandweer te assisteren in het publieke domein door de inzet op meer PPS van de alarmopvolgers.  

- Geef prioriteit aan een digitale koppeling met alle ketenpartners in beveiliging en subsidiering op 
kentekencamera’s. Gevolg: een hogere pakkans en een beperking van de schades.  



 

- Succesvol zijn al jaren straatcoaches, buurtwachtinitiatieven e.d. Laat de techniek met haar 
sensoren hier tevens assisteren en rugdekking geven. 

 
2. Naar een veiliger woon- en werkomgeving 
Bij een terugtredende overheid en daarmee een verdere verschuiving van (brand)veiligheidsissues  
naar ondernemingen en consumenten moet bewustmaking van de burger, voor zowel het privé als  
het zakelijk domein, extra worden gestimuleerd met bijzondere aandacht voor minder zelfredzamen. 

 
- Wij bepleiten verplichte rookmelders in alle woningen (nieuwbouw en bestaande bouw); 
- Stimulering van domotica met betrekking tot inbraak-, overval en brandveiligheidsmaatregelen. 
- Wij vragen meer inzet op preventie met passend budget naast de huidige maatregelen voor 

repressie. Ondersteun burgers en ondernemers die preventiemaatregelen nemen die evident de 
overheidsdiensten, zoals brandweer en politie, ontlasten.  

- Beloon ondernemers met innovatieve oplossingen die minder zelfredzame personen behulpzaam 
zijn bij het zelfstandig wonen. De diversiteit van deze doelgroep (senioren, personen met 
lichamelijke of geestelijke beperking, personen met een chronische aandoening, etc.) vraagt 
maatwerk die de technische beveiligingssector (incl. robotica) kan leveren;. 

- Camerabewakingssystemen zijn inmiddels een onmisbare schakel in de keten van veiligheids-
maatregelen. Een verbetering in denken en doen van camerasystemen is noodzakelijk voor 
acceptatie en effectiviteit. Camerakwaliteit vraagt bij beveiliging van belangrijk objecten als 
luchthavens en bij terrorismebestrijding vergelijkbare stringente regelgeving als bij brandveiligheid. 
Verschaf helderheid in de huidige wet- en regelgeving alsmede toepassing van richtlijnen voor 
gebruik van camerasystemen, tevens in relatie tot privacy. 

 
3.   Naar een veiliger digitale samenleving 
De hoeveelheid digitaal beschikbare data groeit exponentieel. Bij een te losse houding tegenover het 
verzamelen, bewaren en gebruiken van die gegevens, kunnen gevoelige gegevens terecht komen bij 
onbevoegden. De laatste jaren zijn de zorgen over oneigenlijke toegang tot en gebruik van persoons- 
en bedrijfsgevoelige data toegenomen. Deze zorgen spitsen zich enerzijds toe op een gebrek aan 
transparantie over het gebruik van persoonlijke gegevens en anderzijds op de beveiligingsproblematiek. 

 
- Het beveiligen van digitale systemen en netwerken is belangrijk voor economie en samenleving. 
- Koppel big data van zowel overheid als de private sector ten einde er maximale waarden uit te 

kunnen halen.  
- Versterk de mogelijkheden en instrumenten om bedrijfs- en persoonsgegevens beter te kunnen 

beschermen. 
- Geef meer aandacht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers en 

bedrijfsleven door meer Publiek Private Samenwerking waarbij enerzijds uitwisseling van informatie 
binnen de veiligheidsketen optimaal moet kunnen plaatsvinden en anderzijds een bekwame en 
kwalitatieve beveiliging van (digitale) informatiestromen plaatsvindt. 

 
Dit document is een initiatief van VEBON-NOVB, de belangenbehartiger voor de technische 
(brand)veiligheid in Nederland. De 160 aangesloten bedrijven zijn alle gespecialiseerde bedrijven met 
oplossingen voor vele brandveiligheids- en beveiligingsvraagstukken.  
VEBON-NOVB is in 1969 opgericht en is spreekbuis voor kwaliteitsbedrijven.  
 
Vragen? Vraag onze mening en expertise! 
 
Algemeen voorzitter: B. (Boele) Staal 
Directeur: Erwin Schoemaker, 06-21803167 - erwin.schoemaker@fme.nl 
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