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Voortgang knelpunten beveiligingsbranche contacten met banken
16 april 2020

Geachte heer Buijink,
Hartelijk dank voor uw reactie van 2 april jongstleden op onze brief, die ik gezamenlijk namens
vijf brancheorganisaties in de particuliere beveiliging aan u heb voorgelegd.
Het is positief dat overheid, VNO-NCW/MKB-Nederland en de verschillende sectoren
gezamenlijk de maatschappelijk ingrijpende gevolgen van het coronavirus en de coronacrisis
proberen het hoofd te bieden. Het is voor iedereen een moeilijke tijd en de ene sector wordt
meer geraakt dan de andere. Ook binnen de particuliere beveiliging is een divers beeld
zichtbaar: sommige bedrijven merken beperkte tot forse impact op de omzet tot en met
bedrijven waarvan de omzet geheel is weggevallen (zoals bij evenementen- en
horecabeveiliging).
Mede dankzij de intensieve contacten van de afgelopen weken, lijkt er verbetering van de
dienstverlening door de banken. Het contact gaat echter nog niet op alle vlakken goed. Juist
op een punt waar we als branche verwachten dat de banken hun klanten ten volle zullen
ondersteunen. Immers, in uw brief geeft u zelf aan dat bijvoorbeeld voor de BMKB-regeling
een essentieel criterium is dat bedrijven in de kern financieel gezond zijn. Vreemd is het dan,
dat juist bedrijven die op dit moment geen schuldenrelatie met de bank hebben en voor het
eerst overwegen een kredietfaciliteit in te zetten, door hun huisbankier worden geadviseerd bij
een andere bank een verzoek in te dienen, dan wel dat ze achteraan in de rij van aanvragen
worden geplaatst. We doen het nadrukkelijk verzoek aan u om de banken te instrueren geen
ondernemers als nieuwe kredietrelatie weg te sturen, maar ze zoals het hoort te ontvangen en
versneld te helpen, zij zijn immers in de kern gezond. Wellicht is het verstandig als banken een
afzonderlijk loket inrichten voor bedrijven die voor het eerst een kredietfaciliteit aanvragen.
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U geeft in uw brief aan dat u overweegt om tot sectorgewijze behandeling en afhandeling van
aanvragen over te gaan, zodat er meer snelheid komt in de afhandeling vaan aanvragen in de
Coronacrisis. De 5 brancheorganisaties juichen een specifieke aanpak voor
beveiligingsbedrijven zeer toe en stellen hun medewerking en expertise hiervoor graag ter
beschikking.
Met vriendelijke groet, namens de vijf brancheorganisaties,

Ard van der Steur
Voorzitter de Nederlandse Veiligheidsbranche
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