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onderwerp: Ondersteuningsfonds evenementen- en horecabeveiliging 

bijlage(n): - 

datum: 12 mei 2020 

 

 

Geachte Ministers Grapperhaus, Wiebes en Hoekstra,  

 

Op 6 mei jongstleden is duidelijk geworden dat er ten aanzien van grote evenementen deze 

zomer geen versoepeling komt. Tot 1 september zijn vergunningsplichtige evenementen 

verboden en ook voor grootschalige horeca (zoals poppodia, nachtclubs, discotheken) is er nog 

geen perspectief wanneer de deuren weer opengaan. Het is zelfs zo, dat minister De Jonge in 

zijn brief aan de Tweede Kamer van 6 mei 2020 voor evenementen het perspectief nog verder 

weg in de tijd heeft gezet en heeft gekoppeld aan het beschikbaar zijn van een vaccin tegen 

het coronavirus. Hij heeft dit beeld op 7 mei gelukkig enigszins bijgesteld in die zin, dat het 

kabinet er met de deskundigen nog goed naar moet kijken. Dat biedt de betrokken branches 

hopelijk ook de mogelijkheid om mee te denken in wat wel mogelijk is. 

Vooralsnog betekent dit alles voor de beveiligingsbedrijven die zich gespecialiseerd hebben in 

evenementen- en horecabeveiliging dat zij sinds maart 2020 nauwelijks tot geen omzet 

hebben, dat die omzet de komende maanden er ook niet komt en ook het perspectief naar de 

toekomst totaal onduidelijk is. De evenementenbranche heeft recent aangegeven dat zij zich 

geconfronteerd zien met een omzetdaling van 4 miljard euro. De horeca doet een beroep op 

steunmaatregelen ter hoogte van circa 5,7 miljard euro; sinds midden maart is de omzet door 

gedwongen sluiting naar nul gedaald, terwijl in het lente- en zomerseizoen gemiddeld meer 

omzet wordt gedraaid in vergelijking met de andere seizoenen. 

 

De Nederlandse Veiligheidsbranche behartigt de belangen van beveiligingsbedrijven en 

daarmee ook van de sectie Evenementen- en horecabeveiliging. De 

evenementenbeveiligingsbranche is onderworpen aan strenge wet- en regelgeving (Wet 

particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, WPBR). Nederland loopt met deze 

vorm van beveiliging voorop in Europa, zelfs in de wereld.  
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Schets bedrijfstak 

De sectie Evenementen- en Horecabeveiliging verenigt beveiligingsbedrijven die actief zijn in 

de beveiliging van toonaangevende en maatschappelijk relevante evenementen en 

horecagelegenheden. Een greep uit de opdrachten (zowel nationaal als internationaal): 

concertpodia zoals Ziggo Dome, AFAS, Ahoy, Tivoli; grote sportevenementen, zoals 

eredivisievoetbalwedstrijden, TT in Assen, hockey-, paard dressuur/spring- en 

wielrenwedstrijden zoals Amstel Gold Race etc; grote meerdaagse festivals zoals Paaspop, 

Pinkpop, Lowlands, horecagelegenheden en uitgaansgebieden in de grote steden, en steden als 

Nijmegen, Breda, Tilburg, Eindhoven. Deze bedrijfstak heeft zich kunnen ontwikkelen tot 

gerenommeerde professionals die in een moeilijke, sterk gereguleerde markt economisch 

kunnen renderen. Alle medewerkers worden opgeleid conform wettelijke richtlijnen conform de 

WPBR, op minimaal MBO-2 niveau, dan wel met functiegerichte opleidingen zoals Event 

Security Officer en Horecaportier. Voorts zijn alle medewerkers gescreend door de politie en 

hebben een beveiligingspas. Beveiligers moeten werken in een door de minister goedgekeurd 

uniform dat door het bedrijf wordt verstrekt. Juist vanwege de wettelijke eisen van scholing, 

screening en noodzakelijke ervaring maken evenementen- en horecabeveiligingsbedrijven 

nauwelijks gebruik van uitzendkrachten, terwijl het toch gaat om veel ad hoc werk (bijna 

niemand met normale 40-urige werkweek). Voorheen werkte de sector veel met 

oproepkrachten op basis van een voorovereenkomst. Met de invoering van de WWZ en recent 

ook nog de WAB, heeft de sector de bedrijfsvoering anders moeten inrichten, waardoor de 

vaste kosten – zonder dat het werk of omzet zelf is veranderd – met circa 3,1% zijn gestegen. 

Bij elk wetsvoorstel heeft de sector in samenwerking met VNO-NCW betoogd dat de grote 

groep werknemers in deze sector zelf niet zitten te wachten op die nieuwe regels, aangezien zij 

het werk als hobby of bijbaan er bij doen en ook niet zit te wachten op een arbeidsverplichting 

(die feitelijk hoort bij de nieuwe arbeidsverhoudingen). 

  

In een normaal jaar (voorlopige cijfers 2019) is de sectie goed voor een omzet van 67 miljoen 

euro en hebben de bedrijven ruim 8.000 beveiligers aan het werk. Het jaar 2020 beloofde met 

de geplande grote internationale evenementen (Formule 1, Eurovisie Songfestival, EK Voetbal, 

Sail etc.) een nog veel grotere omzet te hebben. Alle bedrijven hebben zich degelijk voorbereid 

op die evenementen en dus al veel kosten gemaakt, terwijl de omzet uitblijft. 

 

Onmisbare ketenpartner in veiligheid 

De eisen die de overheid stelt aan beveiligingsbedrijven die actief zijn in evenementen- en 

horecabeveiliging zijn steeds verder toegenomen; dat geldt ook voor gemeenten en 

veiligheidsregio’s die in particuliere beveiliging een belangrijke ketenpartner zien. Voor de 

politie is onze sector een noodzakelijke en onmisbare partner; al jaren zijn organisatoren van 

evenementen en horeca-uitbaters zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun evenement 

en horeca-etablissement en maken daarvoor gebruik van de beveiligingsbedrijven, zoals is 

voorgeschreven in de WPBR. De politie heeft in de afgelopen jaren veelvuldig aangegeven dat 

zij te weinig capaciteit hebben om in te zetten bij evenementen en horeca en hebben daarbij 

steevast beroep gedaan op meer inzet van beveiliging. De Nederlandse Veiligheidsbranche 

speelt hier op in door een stelsel van branchekeurmerken en NEN-normeringen, door 

investeringen in opleiding en training van medewerkers en door een steeds verdergaande 

professionalisering en investeringen in technische ondersteuning. Dit alles, zodat kwalitatief 

goede bedrijven zichtbaar zijn in deze markt (kaf van het koren scheiden), waar ook veel 

bedrijven actief zijn die niet gebonden zijn aan een branchevereniging of keurmerk en die zich 

niet zoveel gelegen liggen aan de wet- en regelgeving en welke cao ze voor welke 

dienstverlening moeten toepassen. 
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De toekomst van deze sector is nauw verweven met de toekomst van grote evenementen 

(zowel grote concerten, meerdaagse festivals en sportevenementen) en het uitgaansleven. Als 

deze tak van beveiliging deze crisis niet overleeft, betekent dat dat de evenementen- en 

horecabranche (met een omzet van vele miljarden per jaar) ook al zou daarvoor 

gezondheidskundig ruimte komen, haar activiteiten niet kan opstarten. 

 

Beroep op ondersteuningsfonds 

De bedrijven aangesloten bij de sectie EHB van de Nederlandse Veiligheidsbranche hebben 

vaak een jarenlange historie in de evenementen- en horecabeveiligingsbranche. Aan hen zijn 

ervaren beveiligers verbonden, zij hebben de kennis en expertise in huis om evenementen en 

horeca te beveiligen en opdrachtgevers en overheden hierover te adviseren. Deze bedrijven 

staan door de coronacrisis op het punt om om te vallen: de vaste kosten lopen door en worden 

maar in beperkte mate gedekt door steunmaatregelen; zicht op omzet is er niet en kan 

sowieso niet worden ingehaald. 

De EHB-bedrijven vervullen een cruciale functie in de samenleving, het veilige verloop van wat 

mensen in hun vrije tijd doen buitenshuis. Die functie is in de coronacrisis stil komen te liggen, 

maar iedereen is ervan overtuigd dat ook in het nieuwe normaal “uitgaan” en evenementen 

weer een plek zullen hebben. Die tijd moeten we overbruggen, expertise vasthouden in deze 

bedrijven en verder ontwikkelen; en daarvoor is extra financiële ondersteuning nodig. 

 

De sector heeft voor EHB een aanvullend bedrag van 10 miljoen voor 2020 nodig (afhankelijk 

van nieuwe algehele steunmaatregelen). Als ook in 2021 geen grootschalige evenementen 

mogelijk zijn dan zou, zonder algehele steunmaatregelen voor dat jaar een bedrag van 13,5 

miljoen nodig zijn om de sector overeind te houden. 

Daarbij adviseert de Nederlandse Veiligheidsbranche alleen steun te geven aan bedrijven die 

aantoonbaar investeren, opleiden, innoveren en gezond zijn en dit kunnen onderbouwen met 

een accountantsverklaring. 

 

Verwachte omzet 2020 pre Corona 67 miljoen 

Verwachte omzet 2020 na Corona 10 miljoen (85 %) 

Vaste kosten 23,5 miljoen 

Verlies bruto 13,5 miljoen 

Dekking NOW 3,5 miljoen 

Verlies netto 10 miljoen 

 

De Nederlandse Veiligheidsbranche behartigt de belangen van bedrijven die zich 

bezighouden met beveiliging en beheersing van risico’s met betrekking tot personen, 

objecten en bedrijfsvoering. De omzet van de branche is circa 1,4 miljard euro. Van alle 

beveiligingsmedewerkers in Nederland werkt 90 procent bij een bedrijf dat is aangesloten bij 

de Nederlandse Veiligheidsbranche. 

 

Graag ben ik bereid namens de beveiligingsbranche met u over deze brief in gesprek te gaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Ard van der Steur 

Voorzitter 
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