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VNO-NCW/MKB-Nederland 

De heren drs. J. de Boer en J. Vonhof 

Postbus 93002  

2509 AA  DEN HAAG 

Nederland 

 

  

Verstuurd per e-mail:  boer@vno-ncw.nl; vergroesen@vnoncw-mkb.nl; 

voorzitter@mkb.nl; bessems@vnoncw-mkb.nl 

 

 

 

  

onderwerp: Noodoproep uitvoering ondersteuningsmaatregelen 

bijlage(n): - 

datum: 26 maart 2020 

 

 

 

Geachte heren De Boer en Vonhof,  

  

Namens het bestuur van de Nederlandse Veiligheidsbranche waardeer ik ten zeerste de 

geweldige ondersteuning vanuit VNO-NCW/MKB-Nederland om in samenspraak met het 

kabinet en sociale partners tot goede ondersteuningsmaatregelen te komen voor ondernemers 

en werknemers in de coronacrisis, een periode die zijn weerga niet kent. De zorg bij iedereen 

is groot, zoals we ook hebben kunnen teruglezen in uw enquête onder de bij u aangesloten 

branches. Het pakket aan maatregelen is mooi, maar het water staat de ondernemers aan de 

lippen nu de uitvoering en daadwerkelijke ondersteuning uitblijft. 

 

Hoewel wij ons bewust zijn van de uitdagingen waar iedereen, ook bij de overheid voor staat, 

willen we de nood van bij ons aangesloten leden in de beveiliging wederom onder de aandacht 

brengen. 

 

In de sector evenementen- en horecabeveiliging hebben de bedrijven al een paar weken geen 

inkomsten meer (annulering van grote evenementen is begin maart al begonnen) en hebben 

de meeste bedrijven werktijdverkorting aangevraagd (nog onder de oude regeling). Deze week 

worden de salarissen betaald, wat betekent dat de liquiditeitspositie van deze bedrijven in de 

gevarenzone is beland. Op de WTV-aanvragen is nog niet gereageerd en er is door het UWV 

nog geen voorschot overgemaakt naar de bedrijven. De toegang tot het loket voor het 

noodfonds is nog niet geopend. Alsook de toegang tot kredietfaciliteiten bij de banken (via 

bijvoorbeeld BMKB), die virtueel wel geopend is, maar nog niet heeft geleid tot 

kredietverstrekking. De bedrijven hebben financiële liquide middelen nodig. 

De berichten dat het nog een week zal duren, voordat er een NOW-regeling komt en het 

proces verder loopt, baart iedereen zorgen. We doen nogmaals een klemmend beroep op u om 

de snelheid in dit proces te verhogen en zorg te dragen dat bedrijven die het het moeilijkst 

hebben, bij voorrang geholpen worden. 

 

  

mailto:info@veiligheidsbranche.nl
http://www.veiligheidsbranche.nl/
mailto:boer@vno-ncw.nl
mailto:vergroesen@vnoncw-mkb.nl
mailto:voorzitter@mkb.nl
mailto:bessems@vnoncw-mkb.nl


 
 

 

Secretariaat: 
Stephensonweg 14 - 4207 HB GORINCHEM - Postbus 693 - 4200 AR GORINCHEM - T +31 (0)183 646 670 F +31 (0)183 621 161 
info@veiligheidsbranche.nl - www.veiligheidsbranche.nl - ABNANL2A NL69 ABNA 0531 1572 53 - NL008851815B01 - KvK 40408011 

Intussen is het ondernemersklimaat – naast mooie voorbeelden waar ondernemers elkaar 

helpen – op verschillende plekken uiterst grimmig. Binnen de evenementen- en horecaketen 

lijken veel ondernemers – ook niet voor reeds afgenomen diensten zoals bij carnaval – hun 

facturen niet te betalen. Bij de reguliere beveiliging worden ondernemers ook met niet-

betalende debiteuren geconfronteerd of debiteuren die betalingstermijnen eenzijdig verder 

oprekken onder dreiging niet te betalen. Ook vinden praktijken plaats met partijen die hun 

vaste veiligheidsdienstverlener probeert te dwingen de tarieven naar beneden aan te passen, 

omdat er op de beveiligingsmarkt door sommige aanbieders met prijzen wordt gestunt. 

Allemaal zeer ongewenst en schadelijk voor de relaties naar de toekomst. 

 

Via de algemeen verbindend verklaarde CAO Particuliere Beveiliging, de CAO Evenementen- en 

Horecabeveiliging en de CAO Beveiliging geldt een verschillend arbeidsvoorwaardelijk regime 

voor regulier beveiligingswerk en voor evenementen- en horecabeveiliging (EHB). 

Winkelbeveiliging en beveiliging van zorginstellingen vallen onder regulier beveiligingswerk, 

zoals ook de extra beveiliging die nu tijdelijk bij winkels nodig is. Het is geen 

evenementenbeveiliging en zal dus door beveiligingsbedrijven niet als evenementen- en 

horecabeveiligingswerk mogen worden verloond. Opdrachtgevers en aanbieders van 

beveiliging lijken te denken dat het hen vrijstaat te kiezen voor een veel goedkoper EHB-tarief 

voor reguliere beveiliging, maar dat kan dus niet. 

Wij stellen het zeer op prijs als deze informatie zowel binnen overheid als het bedrijfsleven 

wordt gedeeld. 

 

Een ander voorbeeld van minder gewenst gedrag is dat verschillende grote 

uitvoeringsinstanties van de overheid, op alle niveaus, bestaande vaste opdrachten – vaak 

langlopende contracten – sterk afschalen, waar diezelfde overheid ondernemers en burgers 

oproept coulance jegens ondernemers te tonen en de problemen niet alleen bij de ander neer 

te leggen. Ons inziens worden de problemen zo binnen de overheid zelfs verschoven naar een 

ander loket, terwijl deze overheidsinstanties niet in hun budget worden gekort. 

 

Wil ons helpen dit nogmaals bij overheid en bedrijfsleven onder de aandacht te brengen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Ard van der Steur 

Voorzitter de Nederlandse Veiligheidsbranche 
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