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Geachte Minister-president Rutte,  

 

Het bestuur van de Nederlandse Veiligheidsbranche brengt met deze brief de grote zorgen  

over van de beveiligingssector over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. De 

sector wil ook onder deze moeilijke omstandigheden blijven bijdragen aan een veilig Nederland 

en heeft daarvoor uw ondersteuning hard nodig. 

 

Nederlandse Veiligheidsbranche bezorgd over gevolgen coronavirus 

 

De Nederlandse Veiligheidsbranche maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de 

verspreiding van het coronavirus. Beveiliging is net als politie, ambulance en de zorg onderdeel 

van de kritische infrastructuur van Nederland. De brancheorganisatie van particuliere 

beveiligingsorganisaties steunt de noodzaak van de door de regering aangekondigde 

maatregelen. Zij vraagt het kabinet wel adequate maatregelen te nemen om de negatieve 

economische gevolgen voor beveiligingsbedrijven te beperken. 

 

De beveiligingsbranche bestaat uit arbeidsintensieve ondernemingen met een sterk 

verschillende bedrijfsvoering. Sommige bedrijven (bijvoorbeeld in de objectbeveiliging) werken 

veel met vast personeel, andere (bijvoorbeeld in de evenementenbeveiliging) werken naar hun 

aard veel met flexibele medewerkers. 

Al deze bedrijven en hun medewerkers moeten hun beveiligingstaak ook onder deze moeilijke 

omstandigheden kunnen blijven uitvoeren. Luchthavens, havens, bedrijven, kantoren, 

industriële installaties maar ook winkels, geldautomaten en winkelcentra moeten beveiligd, 

bediend en bevoorraad blijven. Dit mogelijk maken is een belangrijke verantwoordelijkheid 

voor zowel opdrachtgevers als overheden. 

 

De Nederlandse Veiligheidsbranche verzoekt de overheid en, waar relevant, opdrachtgevers, 

tot de ondersteunende maatregelen: 

 

Werktijdverkorting  

Het sluiten van kantoren van bedrijven, de daling van het aantal passagiers op luchthavens en 

het afgelasten van evenementen, betekent dat veel beveiligingsbedrijven maatregelen moeten 

nemen om hun personeelsoverschot tijdelijk te beperken. Snelle en adequate toegang tot 

werktijdverkorting is daarvoor essentieel.  
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De eisen ten aanzien van werktijdverkorting zouden volgens de Nederlandse 

Veiligheidsbranche versoepeld moeten worden. De eis dat iemand 26 weken in dienst moet zijn 

voordat werktijdverkorting kan worden aangevraagd zou moeten vervallen, juist ook omdat 

veel bedrijven na de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) na 1 januari vaak 

nieuw personeel hebben aangenomen. 

 

Noodfonds 

Voor veel beveiligingsbedrijven is de impact van dit plotselinge omzetverlies ongekend. Veel 

medewerkers zullen in de regeling voor tijdelijke werktijdverkorting ondergebracht moeten 

worden, maar ook dat brengt kosten voor de bedrijven mee. Beveiligingsbedrijven worden nu 

geconfronteerd met een forse verliespost, in een markt waarin de marges vaak al zeer klein 

zijn en kosten bijna uitsluitend personeelskosten zijn. Voor bedrijven, die weliswaar financieel 

gezond zijn en kwalitatief goed presteren, is toch de vrees voor voortbestaan nu aan de orde, 

omdat zij niet in staat zijn deze terugval in werk voor bijvoorbeeld een paar weken tot 

maanden financieel op te vangen, ook niet met de gister afgekondigde economische 

maatregelen. De verwachting is niet dat er een inhaalmoment komt, maar dat er slechts 

sprake zal zijn van verschuiving van opdrachten naar later in de tijd, afhankelijk van hoelang 

de reeds afgekondigde maatregelen voortduren. Via een noodfonds moeten die bedrijven in 

staat worden gesteld deze crisis te overleven. 

 

Uitstel fiscale verplichtingen 

Het kabinet heeft gisteren in een brief al uiteengezet dat voor ondernemers het mogelijk is om 

bij de Belastingdienst uitstel van betaling voor fiscale verplichtingen te vragen. Om de 

ondernemers in de branche zoveel mogelijk te ontlasten van administratieve rompslomp, 

verzoeken we het kabinet ofwel generiek uitstel mogelijk te maken voor ondernemers of voor 

bepaalde sectoren, zoals de beveiligingsbranche.  

 

Toegang tot kredietfaciliteiten 

Het kabinet heeft ook banken opgeroepen ondernemers met kredietfaciliteiten goed te 

ondersteunen. Ook van banken verwachten wij dat die alles in het werk stellen om de 

beveiligingsbranche nu al in hun roep om hulp ondersteunen. 

 

Beveiligers moeten blijven werken 

De oproep van het kabinet aan werknemers om zoveel mogelijk thuis te werken (wat in de 

beveiligingsbranche doorgaans niet mogelijk is) en thuis te blijven bij klachten als 

neusverkoudheid, hoesten en keelpijn, kan volgens de Nederlandse Veiligheidsbranche leiden 

tot een moeilijk te overbruggen tekort aan gespecialiseerd personeel. Het beveiligen van de 

kritische infrastructuur kan daardoor in gevaar komen. Het is essentieel dat overheid en 

opdrachtgevers ook hiermee rekening houden. 

 

We vragen beveiligers (en opdrachtgevers) een verantwoorde afweging te maken om te 

werken waar dat kan. 

 

Daar waar bedrijven geconfronteerd worden met een explosief verhoogd ziekteverzuim, doet 

de Nederlandse Veiligheidsbranche een beroep op de overheid om hiervoor in het noodfonds te 

voorzien. 

 

 

  

mailto:info@veiligheidsbranche.nl
http://www.veiligheidsbranche.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 

Maatschappelijk verantwoordelijke opdrachtgevers 

De gevolgen van het coronavirus treffen nu iedereen in Nederland, maar ook daarbuiten. De 

Nederlandse Veiligheidsbranche heeft begrip voor het feit dat ook veel opdrachtgevers tegen 

financiële en andere problemen lopen. De branche wil graag met opdrachtgevers kijken naar 

gezamenlijke oplossingen. Wat in deze situatie niet gewenst is, is dat opdrachtgevers proberen 

hun verlies gedeeltelijk goed te maken door afwenteling daarvan op de beveiliging.  

 

Ondersteuning door regering essentieel  

De organisatie sluit zich aan bij de oproep van andere brancheverenigingen aan het kabinet 

om het Nederlandse bedrijfsleven goed te ondersteunen om de negatieve impact van het 

coronavirus het hoofd te bieden. Belangrijk is dat steunmaatregelen voor alle ondernemingen 

(dus zeker ook voor het midden- en kleinbedrijf) snel toegankelijk en goed toepasbaar zijn. 

Juist nu moeten procedures en administratieve rompslomp zoveel mogelijk beperkt worden.. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gelijkluidende brief is verzonden aan: 

▪ VNO-NCW, Hans de Boer 

▪ MKB-Nederland, Jacco Vonhof 

▪ Nederlandse Vereniging van Banken, Chris Buijink 

▪ Minister Bruins 

▪ Minister Grapperhaus 

▪ Minister Hoekstra 

▪ Minister Koolmees 

▪ Minister Wiebes 
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