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Ooit was veiligheid de exclusieve verant-
woordelijkheid van de overheid. Dat was op 
een zeker moment geen doen meer. Een jaar 
of twintig geleden ging het roer om bij het 
toenmalige kabinet. Burgers, bedrijven en 
overheid moesten gezamenlijk hun verant-
woordelijkheid nemen. Dat was een terechte 
keuze, in een steeds complexer wordende 
samenleving. De afgelopen jaren is echter niet 
altijd even daadkrachtig consequent invulling 
gegeven aan het nieuwe uitgangspunt.

In deze beleidsvisie pleiten wij ervoor de 
daad nu echt bij het woord te voegen, niet 
steeds te vervallen in domeindiscussies tus-
sen overheid en bedrijfsleven, maar samen te 
werken aan praktische oplossingen. Wij zijn 
er als branche bijvoorbeeld van overtuigd dat 
we de overbelaste politie veel taken waar-
voor geen speciale bevoegdheden vereist 
zijn, uit handen kunnen nemen.

Beveiligers hebben geen andere bevoegd-
heden dan andere burgers. Toch verwacht 
de maatschappij wel degelijk meer van een 
beveiliger dan van een andere burger. Een 
beveiliger is een professional die oog heeft 
voor mogelijke dreigingen, die niet wegkijkt 
als zich een incident voordoet, die het ver-
mogen heeft te de-escaleren en op het juiste 
moment de politie in te schakelen.

Als branche willen wij de komende jaren 
hard werken aan verdere professionalisering. 
De digitale samenleving stelt nieuwe eisen, 
mens en techniek moeten elkaar aanvullen. 
Opdrachtgevers verwachten bovendien van 
beveiligers vaak een andere, bredere rol 
(hospitality). Daarvoor moet de opleiding 
vernieuwd worden. Tegelijkertijd moeten 
veel opdrachtgevers er de komende jaren 
van doordrongen worden dat goede veilig-
heidszorg een prijs heeft en dat goedkoop 

vaak duurkoop is. Zaken waaraan wij de 
komende jaren met enthousiasme zullen 
blijven werken.

Wat we daarbij als branche verlangen van de 
samenleving en van de overheid, vertellen 
we ook in deze beleidsvisie. Denk aan een 
gelijke rechtsbescherming voor beveiligers 
en andere professionals die bij veiligheidszorg 
betrokken zijn. Denk ook aan maatregelen 
om cowboys in de markt minder kansen te 
geven en aan het terugdringen van onnodige 
bureaucratie in procedures voor vergunning-
verlening aan bedrijven en toestemmingver-
lening voor de inzet van beveiligers. Hopelijk 
gaat de overheid zich de komende jaren 
realiseren dat de veiligheidsbranche bij uit-
stek is ingericht op � exibiliteit. Dat zit in 

ons wezen. Het ene moment is er niets te 
doen, het andere moment is actie vereist. 
Dat vraagt ook dat je medewerkers � exibel 
kunt inzetten en onderling als bedrijven (en 
met de politie) ef� ciënt kunt samenwerken. 
Tegelijkertijd zorgen dat ook de kwaliteit in 
dienstverlening en veiligheid in procedures 
kan blijven gewaarborgd, daar werkt onze 
branche elke dag weer hard voor.

Met deze beleidsvisie willen we een bijdrage 
leveren aan een veilig Nederland, ook in 
2030. Laten we er samen onze schouders 
onder zetten.

Ard van der Steur
Voorzitter Nederlandse Veiligheidsbranche

Hoofdstuk 1 

VOORWOORD

Nederland moet ook in 2030 een land zijn waar je veilig kunt opgroeien, wonen en 

werken. Dat gaat echter niet vanzelf. Welke bijdrage de veiligheidsbranche daaraan 

kan en wil leveren – en wat nodig is om dit mogelijk te maken – zetten we als 

Nederlandse Veiligheidsbranche uiteen in deze Visie op particuliere beveiliging 2030.
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De beveiligingsbranche en -markt is de eco-
nomische crisis die de beveiligings- en onder-
zoeksector wat later dan andere sectoren 
bereikte, goed doorgekomen. Marktonder-
zoekers stellen al jaren dat de markt verzadigd 
is en dat de branche aan de vooravond staat 
van een fundamentele verandering door de 
intrede van techniek. 

Anno 2020 heeft particuliere beveiliging en  
onderzoek nog steeds een stevige en voor 
iedereen herkenbare rol in de maatschappij. 
Op luchthavens, in het openbaar vervoer, op 
bedrijventerreinen, in kantoorgebouwen en 
-complexen, in winkelgebieden, in uitgaansge-
bieden, bij evenementen, voetbalwedstrijden 
en recreatiegebieden; overal kom je beveiliging 
tegen en zijn beveiligingsbedrijven en beveili-

gers een gewaardeerde partner in de veilig-
heidsketen. Met de opleving van de economie 
is ook de traditionele beveiligingsmarkt weer 
meegegroeid. Innovatieve, technische concep-
ten worden overal beproefd en er is steeds 
meer sprake van integratie van mens en tech-
niek in de dienstverlening. De beveiliging biedt 
nog steeds voor ca 30.000 beveiligers werk en 
de omzet van bedrijven blijft stabiel.

Voor een arbeidsintensieve sector als beveili-
ging is het beschikbaar hebben van voldoende 
mensen op de arbeidsmarkt de komende jaren 
de grootste uitdaging. Met het onderwijs wil 
de branchevereniging het vak aantrekkelijk 
houden voor nieuwe aanwas. Tevens wil de 
branchevereniging samenwerken met andere 
veiligheidssectoren, zoals defensie (in het bij-

zonder KMAR), politie, douane, gemeenten 
(als het gaat om toezicht en handhaving) liever 
dan elkaar te beconcurreren. Centrale inzet 
moet zijn om de mensen binnen te krijgen in 
het veiligheidsdomein en ze te houden (“war 
on talent”). De branche wil daar graag con-
crete afspraken over maken.

Technologie is steeds belangrijker in ons 
dagelijks leven. Het maakt het leven op vele 
fronten makkelijker (internet-of-things) maar 
het leidt ook tot nieuwe dreigingen en onvei-
ligheid. Tien jaar geleden hadden we nog 
niet allemaal een smartphone en van drones 
hadden we – buiten defensie-context – nog 
niet veel gezien; anno 2020 zijn beide voor 
iedereen gewoongoed. Zo moeilijk is het dus 
om te bedenken welke vernieuwingen er zijn 
in 2030 en welke effecten die zullen hebben 
op de branche. We weten dat technologische 
ontwikkelingen en de ontwikkelingen rond 
arti� cial intelligence steeds sneller gaan. 
Binnen beveiliging is zichtbaar dat techniek 
beveiliging met en zonder mens steeds 
effectiever en ef� ciënter maakt: toegangs-
systemen, surveillance door robots en dro-
nes, slimme camera’s en sensortechnieken. 

Gekoppeld aan data, leidt dat tot steeds meer 
ef� ciëntie in interventies en veiligheidsmaat-
regelen. De beveiliging van de digitale wereld 
(cybersecurity) heeft de afgelopen tien jaar 
een hoge vlucht genomen, maar is feitelijk 
nauwelijks gereguleerd. Er zijn wel initiatieven 
voor kwaliteitsontwikkeling e.d., maar voor 
overheid, burgers, bedrijven en instellingen 
blijft het moeilijk om voor betrouwbare en 
kwalitatief goede partijen te kiezen. Deze 
twee werelden, de fysieke beveiliging en de 
cyberbeveiliging,  moeten dichter bij elkaar 
zijn over tien jaar. Onder de vlag van VNO-
NCW wil de Nederlandse Veiligheidsbranche 
met de andere betrokken brancheorgani-
saties een concrete samenwerkingsagenda 
inrichten die tot veilige, integrale oplossingen 
voor gebruikers moeten leiden.

Hierbij hoort natuurlijk ook een modern 
wettelijk kader. De WPBR stamt uit 1997 
en is nadien nauwelijks veranderd, terwijl 
de wereld van particuliere beveiliging en  
onderzoek, maar ook die van de andere 
organisaties in de veiligheidsketen alsook de 
veiligheidssituatie zelf in die 23 jaar aanzien-
lijk is veranderd.

Hoofdstuk 2 

INLEIDING

De Nederlandse Veiligheidsbranche staat voor kwaliteit in veiligheid. Zij wil met 

haar leden een professionele, betrouwbare en vanzelfsprekende partner zijn bij 

beveiligingsvragen en in veiligheidsbeleid. In deze visie benoemt de branche de moge-

lijkheden voor versterking van de rol van particuliere beveiliging en onderzoek en de 

vergroting van veiligheid. Veiligheid vormt de basis van een samenleving, een solide 

beveiligingsbranche is daarin een onmisbare partner.
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Een mogelijke verklaring is de demogra� sche 
ontwikkeling (vergrijzing, minder jongeren), 
maar vooral ook het succes van preventie. 
De inzet en impact van beveiligers bij de 
preventie en bestrijding van criminaliteit en 
onveiligheid is onmisbaar geworden. 

Er zijn nieuwe vormen van onveiligheid en 
criminaliteit ontstaan, zoals cybercrime, 
ondermijning en terrorisme/radicalisering. 
In 2030 zullen deze vormen van criminaliteit 
verder zijn gegroeid. 

Digitalisering, big data en arti� cial intelligence 
staan nog aan het begin qua mogelijkheden 
en ontwikkelingen; dat zal dan ook gelden 
voor de ontwikkeling van de criminaliteit 
op deze terreinen. De internationale span-

ningen met hun complexe oorzaken zorgen 
voor blijvende onveiligheid: digitale hacks 
en beïnvloeding via social media, (dreiging 
met) terroristische aanslagen, afrekeningen 
door landen op vreemd grondgebied (zoals 
vergiftiging Skripall), toename immigra-
tiestromen/mensenhandel en toename soci-
ale spanningen. In Nederland kan het gaan 
om spanningen in: aandeel werkenden en 
gepensioneerden van de bevolking,  tussen 
bevolkingsgroepen, meer zorgbehoevenden 
door vergrijzing, verdere afname van soli-
dariteit waarbij jonge generatie haar tekort 
(geen woning, hoge studielening) wil inlopen. 
Gevolgen van klimaatverandering en transi-
ties zoals energie kunnen in de toekomst 
bepalend worden hoe we onze samenleving 
inrichten.

De beveiligingsbranche moet mee ontwik-
kelen met nieuwe vormen van beveiliging 
en onderzoek, om opdrachtgevers ook 

in de toekomst te kunnen blijven voorzien 
van passend advies en beveiligingsmaat -
regelen.

Hoofdstuk 3 

CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID
ZIJN VERANDERD

In het meerjarenbeleidsplan van de vereniging, “Kwaliteit in veiligheid” uit 2018 is 

aangegeven dat de veiligheidssituatie in Nederland aanzienlijk is veranderd. Er is 

sprake van een drastische afname van de (geregistreerde) commune criminaliteit. En 

ook de onveiligheidsbeleving is afgenomen. Dat geldt voor vrijwel alle delicten, maar 

is het duidelijkst bij de vermogensdelicten.
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Denk aan gemeentelijke afdelingen in het 
sociaal domein, GGZ-instellingen, jeugdzorg 
etc. alsook meer de economische invalshoek 
met kamer van koophandel, lokale detailhan-
del- en horecaverenigingen. Domeinen waar 
beveiliging en onderzoek vaak al actief zijn 
en waar zij de veiligheid en samenwerking 
kunnen versterken.

Politie en OM kijken ook steeds vaker naar 
andere partijen om mee samen te werken; 
ze zijn zich terdege bewust dat het aangaan 
van samenwerkingsverbanden en allianties 
meer resultaat voor veiligheid oplevert. Zo is 
er vanuit de overheid al jaren een trend naar 
meer bestuurlijke aanpak van veiligheidspro-
blemen dan via strafrechtelijke aanpak. Onder 
dit kabinet en onder deze korpschef laat de 

politie ook steeds vaker horen dat politie het 
echt niet alleen kan en dat ook niet moet wil-
len(verwijzen naar visiedocument van politie 
op eigen organisatie). Politie kan veel meer 
samenwerken met andere partijen.

Voor het slagen van deze samenwerking zijn 
drie voorwaarden noodzakelijk: 
• Partijen moeten ervaring hebben met deze 

samenwerking; 

• Partijen moeten elkaar vertrouwen; 

• De wet- en regelgeving moet het uitwisselen 

van de noodzakelijke gegevens toestaan 

en in de praktijk moet die uitwisseling ook 

plaatsvinden. 

Binnen netwerken en samenwerkingsver-
banden blijft het delen van data één van de 

belangrijkste knelpunten. De privacywetge-
ving maakt het moeilijk om op grote schaal 
informatie te delen. Aan het hebben van 
data, zijn ook meer acties verbonden (toe-
stemming vragen, registratie van informatie). 
De AVG heeft binnen Europa gezorgd voor 
meer eenduidigheid. De Autoriteit Persoons-
gegevens heeft zich ontwikkeld tot een ste-
vig adviserend- en toezichtsorgaan, maar 
lijkt zich vooral te focussen op bescherming 
van de privacy van het individu in plaats van 

praktische advisering van organisaties zodat 
zij conform AVG kunnen samenwerken. Er 
bestaat veel koudwatervrees, omdat de 
nieuwe wetgeving en vernieuwde toezicht 
nog niet geheel zijn uitgekristalliseerd (geen 
jurisprudentie). Samenwerken moet anders 
kunnen, natuurlijk met de nodige waarbor-
gen omkleed en met bescherming van de 
rechten van burgers; maar niet zoals nu vaak 
met de handen gebonden op de rug.

Hoofdstuk 4 

ORGANISATIE AANPAK VAN 
VEILIGHEID KAN EN MOET NOG 
VERDER ONTWIKKELEN: MEER 
PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

Vergeleken met 20 jaar geleden is er een sterke doorontwikkeling van veiligheids-

netwerken zichtbaar, waarbij ook andere partijen dan sec-veiligheidspartijen een rol 

spelen. 
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Anno 2020 laat onze samenleving zich niet 
meer zo makkelijk langs deze lijn de� nië-
ren; criminelen en anderen die de veiligheid 
bedreigen, houden in ieder geval géén reke-
ning met dit onderscheid. Eind jaren negentig 
heeft het toenmalige kabinet met de intro-
ductie van integrale veiligheid feitelijk iedere 
burger, instelling en bedrijf medeverantwoor-
delijk gemaakt voor de veiligheid.

Beveiliging is op steeds meer plekken actief 
geworden, vaak bij particuliere opdracht-
gevers, vaak ook bij overheden, vaak ook 
bij gemengde opdrachtgevers (semi publiek-
semi privaat). Zo werken beveiligers op voor 
algemeen publiek toegankelijke plaatsen 
(openbaar vervoer, winkelgebieden) en ook 
bij de overheid (kantoren van de overheid, 

politie) op festivals en evenementen, zowel 
commerciële als publiek toegankelijk.

Het onderscheid publiek of privaat is in de 
praktijk al decennia niet meer onderscheidend 
voor de inzet van particuliere beveiliging. Wel 
zorgt het onderscheid voor domeindiscussies 
tussen overheid en bedrijfsleven, die veilig-
heidsoplossingen in de weg kunnen staan. Een 
voorbeeld daarvan is de inzet van spotters bij 
de beveiliging, beveiligers die geuniformeerd 
en ongeuniformeerd net buiten het evenement 
signalerend beveiligen, letten op afwijkende 
situaties en gedrag. Volgens de rekkelijken is 
het prima dat organisator en beveiliging hun 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid van 
het evenement ook even buiten de toegangs-
poort oppakken; mits er maar goede afspra-

ken zijn met de politie. De preciezen stellen 
dat het gebied buiten het evenement onder 
verantwoordelijkheid van de politie valt, het 

is openbare orde handhaving. Dus de politie 
bepaalt of daar extra toezicht nodig is en dat 
moeten dan politiemensen zijn.

Hoofdstuk 5 

ONDERSCHEID “PUBLIEK OF PRIVAAT” 
IS NIET MEER VAN DEZE TIJD

In de vorige eeuw liet Nederland zich prima onderscheiden in wat des overheids was 

en wat tot het private domein behoorde. Ten tijde van de Wet op de weerkorpsen 

en ook bij de totstandkoming van de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties 

en – recherchebureaus waren op dit onderscheid veel principes van de betrokken 

ministers en politici in de Tweede Kamer gestoeld. 
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Politie heeft al decennia te maken met pri-
oriteitstelling als het gaat om politie-inzet 
(zowel hulpverlening/handhaving openbare 
orde als recherche en specialistische dien-
sten). De reorganisatie van regiopolitie naar 
nationale politie heeft hierin geen verande-
ring gebracht. De komende jaren ziet de 
politie veel collega’s vertrekken door het 
bereiken van pensioen; er zijn veel nieuwe 
mensen nodig als men alleen al hetzelfde wil 
blijven kunnen doen; terwijl ook politie te 
maken heeft met een krappe arbeidsmarkt.

Natuurlijk zijn er taken die alleen door de 
politie worden uitgevoerd, bijvoorbeeld 
omdat er sprake is van opsporing en een 
(vuurwapen-)gevaarlijke verdachte. Maar er 
zijn ook veel werkzaamheden en taken die 
evengoed door beveiligers kunnen worden 
verricht, in opdracht van de politie. Taken 

die geen bevoegdheden vergen, en waarvoor 
ook geen geweld behoeft te worden toege-
past. Beveiliging zou die werkzaamheden 
geheel uit handen kunnen nemen van orga-
nisaties of aanvullend als een � exibele schil 
kunnen werken. Juist om ervoor te zorgen 
dat de politie zich kan focussen op taken 
waarvoor bevoegdheden en bewapening 
nodig zijn. Nederland wordt geconfronteerd 
met ernstige vormen van zware criminaliteit, 
uitmondend in de gruwelijke moord op een 
strafrechtadvocaat in september2019. Wij 
pleiten ervoor om taken waarvoor geen 
gezagsbevoegdheden of bewapening nodig 
zijn, uit te besteden aan particuliere beveili-
ging. Denk daarbij aan de zorg voor arrestan-
ten, baliewerkzaamheden, het verwerken van 
aangiftes, het opstellen van meetapparatuur 
voor snelheidsmetingen van voertuigen, het 
uitvoeren van alcoholcontroles en dergelijke.

Hoofdstuk 6 

EFFICIËNTERE INRICHTING LEIDT
EFFECTIEF TOT MEER VEILIGHEID

Beveiliging kan veel meer. In de samenleving is op diverse plekken behoefte aan 

capaciteit om veiligheidstaken te verrichten. Vaak krijgt de burger of een bedrijf of 

instelling te horen dat iets geen prioriteit heeft of dat er geen capaciteit is.

Beveiligers kunnen, net als andere func-
tionarissen belast met een publieke taak, 
slachtoffer worden van agressie en geweld. 
Zij krijgen niet automatisch dezelfde behan-
deling als bijvoorbeeld hulpverleners zoals 
ambulancemedewerkers, brandweer en poli-
tie. Vaak heeft een beveiliger direct te maken 
met een tegenaangifte van de ander en is hij 
uiteindelijk afhankelijk van het oordeel van 
een rechter of hij of de ander gelijk krijgt. 
Als een beveiliger veroordeeld wordt, raakt 
hij zijn toestemming en pas kwijt en dus zijn 
werk!

Voor beveiliging moeten politie en OM 
dezelfde aanpak hanteren als bij andere func-
tionarissen met een publieke taak.

Als een beveiliger wordt verdacht dat hij tij-
dens zijn werk geweld heeft gebruikt, moet 
dit niet automatisch kunnen leiden tot verlies 
van zijn toestemming/baan. Een genuanceer-
dere aanpak, zoals ook bij politie gangbaar is, 
is hoognodig. Beveiligers hebben mooi maar 
moeilijk werk; ze hebben ook recht op recht-
vaardige behandeling.

Hoofdstuk 7 

BLIJF MET JE HANDEN VAN DE
BEVEILIGER AF

Beveiligers hebben geen andere bevoegdheden dan andere burgers. Toch verwachten 

burgers, opdrachtgevers en zelfs de politie (operationeel, op straat) wel degelijk 

meer van beveiligers dan van andere burgers; een professional in een uniform kan 

niet wegkijken en zal dus in bepaalde omstandigheden handelen, waarbij het paneel 

van de-escalatie, hulp politie inroepen tot iemand op heterdaad aanhouden aan de 

orde kan zijn. 
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In een wereld waar de risico’s die veiligheid 
en vrijheid bedreigen alleen maar lijken toe 
te nemen, en dus de roep om bescherming 
van veiligheid van goed en mensen toeneemt, 
verwacht je dat iedereen bereid is om ook 
meer uit te geven aan veiligheid. Zeker als 
er schaarste in het aanbod optreedt of als 
de kwaliteit erg kan verschillen. In de bevei-
liging is dat anders. Mogelijk doordat de 
inkoop van beveiliging niet wordt gedreven 
door de motivatie om veiligheidsproblemen 
goed aangepakt te krijgen, maar om op de 
“kostenpost” te kunnen bezuinigen, heeft 
de beveiligingsmarkt al jaren te maken met 
een neergaande prijzenspiraal. De Code 
verantwoordelijk marktgedrag biedt maar 
gedeeltelijk soelaas. De CAO PB die voor 5 
jaar is afgesloten, heeft onder meer tot doel 
zowel werknemers als werkgevers comfort 

te bieden zodat zij in langlopende contrac-
ten met opdrachtgevers ook betere tarieven 
kunnen neerleggen en kostenstijgingen kun-
nen doorbelasten.

Opdrachtgevers geven nog maar mondjes-
maat gehoor aan het signaal van opdracht-
nemers dat – wil men goede kwaliteit van 
dienstverlening hebben – er ook beter 
betaald moet worden. Maar hier is nog veel 
te doen, ook voor de branchevereniging. 
Zoals bijvoorbeeld duidelijk maken aan 
opdrachtgevers wat er in tarieven meege-
nomen moet zijn.

Los van de innovatie in de bedrijven en oplei-
ding van medewerkers waarop bedrijven 
moeten investeren, komen ze ook nog eens 
in de spagaat door overheidsbeleid gericht 

op de arbeidsmarkt. Waar de samenleving 
(consumenten) aan de ene kant steeds meer 
� exibiliteit vraagt (open economie, groei, 
24-uurs economie), vraagt diezelfde samenle-
ving (werknemers) aan de andere kant meer 
bescherming tegen doorslaande � exibiliteit/
beschikbaarheid. Het vorige en het huidige 
kabinet zoeken de oplossing vooral bij de 
werkgevers: door de WWZ en de komende 
WAB zijn de mogelijkheden om � exibele 
arbeid in te zetten substantieel bemoeilijkt. 
Veelal worden werkgevers geconfronteerd 
met hogere kosten en onzekerheid van die 
kosten (loondoorbetaling bij ziekte, eerder 
sprake van vast contract) en de onmoge-

lijkheid om mensen in te zetten terwijl de 
arbeidsmarkt steeds krapper wordt (wacht-
tijd tussen tijdelijke contracten, terwijl werk-
seizoen aan de gang is). 

Opdrachtgevers willen anno 2020 nog steeds 
� exibel kunnen zijn in hun vraag; immers de 
veiligheidsrisico’s doen zich deels voorspel-
baar maar ook vaak onvoorspelbaar voor. 
De bereidheid om voor � exibiliteit meer 
te betalen is er echter zelden; ook voor 
opdrachtgevers geldt dat zij graag voorspel-
baar willen inkopen met zo weinig mogelijk 
variabelen. Het kabinet en VNO-NCW 
moeten hier meer aandacht voor hebben.
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DOORBREKEN VAN DE 
PRIJZENMARKT EN BEWUST MAKEN 
VAN OPDRACHTGEVERS

Beveiliging is steeds meer een commodity geworden, een faciliteit binnen het bedrijfs-

voeringsproces van overheden en bedrijven. Terwijl het thema “veiligheid” een steeds 

belangrijkere basisvereiste wordt voor de samenleving (opgroeien, leven, werken). 
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Jaarlijks worden keurmerkhouders geaudit 
door onafhankelijke certi� ceringsinstellin-
gen. Het keurmerk wordt vaak in overheids-
aanbestedingen van het rijk gevraagd, maar 
niet altijd bij lagere overheden en private 
opdrachtgevers. Circa 200 bedrijven hebben 
anno 2020 het keurmerk. 

Het keurmerk Beveiliging is in 2017 ver-
nieuwd; het keurmerk werd gezien als een 
papieren afvinklijstje. Dat afvinklijstje is nog 
steeds belangrijk, omdat daarmee bijvoor-
beeld de � nanciële soliditeit wordt vastge-
steld. Daarnaast wordt er nu ook geaudit 
op de uitvoering van de dienstverlening bij 
de opdrachtgever; daarmee krijgt het keur-
merk meer focus op meerwaarde voor de 
opdrachtgever.

Beveiligingsbedrijven moeten voldoen aan 
een strak wettelijk kader (WPBR) met een 
vergunning van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid en beveiligers worden gescreend 
door politie. 

Toch constateren we als branchevereniging 
al jaren dat dit de cowboys in de markt niet 
tegenhoudt. Sterker, met de opkomst van 
ZZP in Nederland wordt de beveiligings-
markt overspoeld met duizenden nieuwe 
vergunninghouders die zich als zelfstandige 
laten inhuren door andere beveiligingsbe-
drijven of via een platform op internet met 
anderen beveiligingsklussen aannemen. Voor-
spelbaar resultaat: de kosten voor beveiliging 
(ook voor beveiligingsbedrijven die zzp-ers 
inhuren) worden lager maar in sommige 

gevallen ook juist hoger, de kwaliteit kan niet 
meer worden geborgd want het Keurmerk 
Beveiliging ziet niet op zzp-ers en het risico 
op aansprakelijkheid in de keten wordt voor 
opdrachtgevers groter (volgen zelfstandigen 
voldoende opleidingen? Houden zij zich aan 
de normale arbeids- en rusttijden? Zijn zzp-
ers wel verzekerd? Is er daadwerkelijk sprake 
van een opdrachtgever/opdrachtnemerrela-
tie of is het een verkapte arbeidsrelatie).

Wij pleiten voor koppeling van het keur-
merk aan de WPBR-vergunning. Een bedrijf 
kan alleen een ND-, HND-, GWT-, POB- 
vergunning verkrijgen en behouden als het 
bedrijf ook een keurmerk heeft. Eventueel 
kan ten aanzien van net startende onderne-
mers worden aangehouden dat het keurmerk 
binnen een jaar behaald moet worden. Een 
aspirant-status, net als voor beveiligingsmede-
werkers in opleiding ook geldt. 
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IN HET BELANG VAN VEILIGHEID 
ALLEEN VERGUNNING VOOR 
BEDRIJVEN MET EEN KEURMERK

In 2006 heeft de Nederlandse Veiligheidsbranche het keurmerk Beveiliging gelan-

ceerd. Hiermee konden bedrijven die zich wel netjes aan de wetgeving en de CAO 

willen houden, zich eindelijk onderscheiden van de cowboys in de markt. 

Neem geen risico met veiligheid

Kies voor een bedrijf 
met het Keurmerk Beveiliging; 

de veilige partner!



in goede handenin goede handenVISIE OP PARTICULIERE BEVEILIGING IN 2030 - VEILIGHEID VAN NEDERLAND IN GOEDE HANDENVISIE OP PARTICULIERE BEVEILIGING IN 2030 - VEILIGHEID VAN NEDERLAND IN GOEDE HANDEN 2120

In deze prijzenmarkt van beveiliging kunnen 
bedrijven zich niet veroorloven aantallen men-
sen op de bank te hebben zitten. Omdat een 
deel van het werk � uctueert, is er dus een 
schil nodig van � exibel inzetbare beveiligers. 

Bij evenementen- en horecabeveiliging is de 
situatie zelfs omgekeerd: de � exibele schil is 
94%, omdat veel van het evenementenwerk 
elke keer opnieuw aanbesteed wordt en 
bedrijven op voorhand niet zeker zijn of ze 
opdrachten binnenhalen. Jaarlijks vinden in 
Nederland enkele hele grote publieksevene-

menten plaats; daarvan weet de hele bran-
che dat geen enkel bedrijf dat in zijn eentje 
kan doen. Het is voor de branche ook niet 
vreemd dat bij sommige evenementen meer 
dan tien inhuurpartijen beveiligers leveren. 
Jaarlijks zijn er weekends in de zomer dat 
de evenementenbeveiliging feitelijk “uitver-
kocht” is door de concentratie van eve-
nementen. In 2020 wordt ook weer een 
hevige concentratie voorzien in mei door de 
Formule 1, het Eurovisie Songfestival en de 
dodenherdenking/bevrijdingsfestivals (75 jaar 
herdenking).

Beveiligingsbedrijven zijn al lang gewend bij 
elkaar beveiligers in te lenen of een opdracht 
volledig aan een ander bedrijf uit te besteden 
(bijvoorbeeld een winkelvestiging van een 
landelijke opdrachtgever, waar de opdracht-
nemer geen eigen medewerkers in de buurt 
heeft, maar wel een betrouwbaar colle-
ga-bedrijf). Zo weten bedrijven, die elkaar 
meestal al goed kennen, dat ze werken met 
gescreende beveiligingsmedewerkers die bij 
het bedrijf waar ze “thuis horen” opgeleid 
en geoefend zijn. 

De arbeidswetgeving van de afgelopen jaren 
(wet Werk en Zekerheid en wet Arbeids-
markt in Balans) heeft de inzet van oproep-
krachten en tijdelijke werknemers juist 
duurder gemaakt, om het vaste contract 
te stimuleren. Maar in bepaalde sectoren 
is over het hele jaar genomen geen vast 
werkaanbod. Dat hoeft geen probleem te 
zijn, als de werkgever een hogere prijs bij 
de opdrachtgever kan afdwingen (omdat dit 
immers voor elk bedrijf geldt) maar dat is in 
de beveiliging niet het geval. 

Onder de huidige WPBR is het steeds lasti-
ger geworden voor bedrijven om gebruik te 
maken van inhuur. Het gevolg van de invoering 
van de nationale politie was dat de eenheden 
korpscheftaken uniformer moesten gaan han-
delen, maar de wetgeving werd niet aangepast. 
Zo hebben bedrijven steeds vaker gedoe over 
de uitvoering van de dienstverlening met 
korpscheftaken:
• Van hoeveel bedrijven mag worden ingehuurd?

• Moet voor elke ingehuurde beveiliger (ook al 

is het voor 1 dag) een toestemming en een pas 

worden aangevraagd bij de politie?

• In welk uniform moet een ingehuurde beveiliger 

werken?

Mogelijke oplossingen:

• Persoonsgebonden toestemming en legiti-

matiebewijs (wordt al door ministerie aan 

gewerkt).

• Politie gaat niet over inhuur, maar over: 

wordt aan de wetgeving voldaan, is er 

continuïteit van dienstverlening/veiligheid, 

zijn er (samenwerkings)afspraken tussen 

beveiliging en politie.
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INHUUR IS NIET ABNORMAAL 
EN MOET GOED GEFACILITEERD 
WORDEN IN DE WET

Beveiliging, zowel regulier als in de evenementen- en horecabeveiliging, is als dienst-

verlening steeds meer maatwerk geworden. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door 

de veiligheidssituatie en de analyse ervan door deskundigen (politie, particuliere vei-

ligheidsexperts, opdrachtgevers, evenementenorganisatoren): er is meestal een te 

voorziene inzet van beveiligers, maar door actuele gebeurtenissen in Nederland of 

in de wereld rond veiligheid of door een bezoek van een bepaalde prominente of 

spraakmakende gast kan er ineens meer beveiligingsinzet nodig zijn of omdat het weer 

verandert of slechte kaartverkoop, kan er minder inzet nodig zijn (opschalen/afschalen). 
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De Inspectie voor Justitie heeft in twee 
inspectierapporten (2009 en 2014) vast-
gelegd dat de politie de toezichthoudende 
taken onvoldoende goed uitvoert. Op het 
preventief toezicht was het minst af te din-
gen, al klaagt de branche al vele jaren over 
oplopende termijnen voor afgifte toestem-
ming en pas. Het repressief toezicht, con-
troleren of bedrijven met een vergunning 
zich ook echt aan de regels houden, werd 
nauwelijks ingevuld. 

De Nederlandse Veiligheidsbranche blijft 
van mening dat toezicht door de politie 
het meest aangewezen is. Aan de argumen-
ten “voor” van destijds is niets veranderd. 

Wel ziet de branche dat de vergaarbak van 
bedrijven waarop de politie toezicht dient 
te houden chaotisch is. Al langer pleiten 
branche en politie bij het ministerie van Jus-
titie en Veiligheid om meer “controle bij de 
poort”, dus bij de vergunningverlening. De 
dienst Justis moet veel strenger worden bij 
de afgifte van vergunningen (geen bedrijfsver-
gunningen voor zzp-ers; geen vergunningen 
voor stromannen/-vrouwen; vergunningver-
lening onder voorwaarde invoeren (bv kop-
peling aan keurmerk)). Justis is al scherper 
geworden op verlenging van de vergunning 
(verlenging moet actief worden aangevraagd) 
en dat scheelt in het aantal zogenoemde 
spookvergunningen.

Onze (technische) mogelijkheden zullen 
razendsnel blijven groeien. Daarvan kunnen 
we pro� teren, zolang we onze (toekomstige) 
medewerkers er mee leren werken. 

Tegelijkertijd zal de behoefte aan (parti-
culiere) veiligheidszorg ook toenemen. Er 
komen nieuwe dreigingen op ons af en de 
politie zal ook de komende tien jaar onvol-
doende toegerust zijn om alle veiligheids-
vragen van de samenleving adequaat te kun-
nen beantwoorden.

Daarom is dit het moment om voor te sor-
teren op de veiligheidszorg van de toekomst. 
Ons voorstel is de verhouding tussen over-
heid en private sector grondig te herzien. 

De overheid blijft leidend, maar wij kunnen 
meer doen en wij willen meer doen. En we zijn 
ervan overtuigd dat de samenleving daaraan 
ook behoefte zal hebben. Wat nodig is om die 
rol te vervullen, hebben we in deze beleids-
visie uiteengezet. Laten we samen werken aan 
een mooi en veilig Nederland, ook in 2030.
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TOEZICHT

In de WPBR is het toezicht op de bedrijven belegd bij de politie. Vanuit de wetgever 

is destijds gemotiveerd dat dit een logische keuze was, omdat het werkterrein van 

politie en beveiliging en particulier onderzoek dicht op elkaar zit en veel raakvlakken 

hebben. Ook stond de wetgever voor ogen dat de branche zelf een regulerende rol 

had te vervullen en die rol is door de Nederlandse Veiligheidsbranche ook opgepakt.
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AFSLUITING

De toekomst voorspellen is altijd hachelijk. Toch nemen we geen groot risico als we 

ervan uitgaan dat de veiligheidsbranche in 2030 sterk zal zijn veranderd.
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