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Beveiligingsbedrijven kunnen de samenleving een grote dienst bewijzen door meer 

taken over te nemen van de overbelaste politie. Dat bepleitte voorzitter Ard van 

der Steur in het tweede halfjaar van 2019.

Wat deed de Nederlandse Veiligheidsbranche verder in die periode? U leest het 

in dit overzicht.

Nederlandse Veiligheidsbranche

Halfjaarbericht juli – december 2019
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‘Beveiligingsbranche kan meer taken van  
politie overnemen’

De particuliere beveiligingsbranche kan meer taken van 

de politie overnemen. Op die manier kan de politie zich 

focussen op “taken waarvoor bevoegdheden en bewape-

ning nodig zijn”. Dit heeft Ard van der Steur op donderdag 

10 oktober gezegd in Rome tijdens de viering van het 

30-jarig jubileum van CoESS, de Europese federatie van 

23 brancheorganisaties van beveiligingsbedrijven uit 18 

landen.

Van der Steur zei “zeker niet ontevreden” te zijn over 

de samenwerking in Nederland tussen alle partijen 

die bij veiligheid betrokken zijn. Maar juist omdat de  

politie wordt geconfronteerd met ernstige vormen van 

zware criminaliteit en vaak gebrek aan capaciteit, zou  

uitbesteding een oplossing kunnen bieden. “Denk daarbij 

aan de zorg voor arrestanten, baliewerkzaamheden, het 

verwerken van aangiftes, het opstellen van meetapparatuur 

voor snelheidsmetingen van voertuigen, het uitvoeren van 

alcoholcontroles en dergelijke.” 

Ard van der Steur in Rome
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Belangrijk is volgens Van der Steur dat partijen elkaar  

vertrouwen, dat ze ervaring opdoen met samenwerking 

en dat wet- en regelgeving het uitwisselen van noodzakelijke 

gegevens mogelijk maakt.

De volledige speech van Ard van der Steur in Rome leest 

u op de homepage van www.veiligheidsbranche.nl.

‘Beveiligers verdienen ook extra  
bescherming tegen agressie en geweld’

Net als ambulancemedewerkers, brandweerlieden 

en politiemensen verdienen ook medewerkers van  

beveiligingsbedrijven betere bescherming tegen agressie 

en geweld. Dit heeft de Nederlandse Veiligheidsbranche 

eind 2019 gezegd in reactie op het voorstel van het  

kabinet om bij elke vorm van geweld tegen personen 

die een publieke taak uitoefenen geen taakstraf meer  

mogelijk te maken. Dit verbod geldt nu alleen voor 

bepaalde geweld- en zedenmisdrijven.

“Beveiligers kunnen, net als andere functionarissen belast 

met een publieke taak, slachtoffer worden van agres-

sie en geweld”, aldus Ard van der Steur. “De praktijk 

is helaas dat beveiligers nog niet automatisch dezelfde 

behandeling krijgen als de in het wetvoorstel genoemde  

hulpverleners. Dat is niet uit te leggen; beveiligers werken 

herkenbaar in uniform en hebben een wettelijk omschreven  

beveiligingstaak. Het gaat vaak om beveiligers die  

werken voor een gemeente en/of overheid. Ook die 30.000  

functionarissen verdienen rechtvaardige bescherming 

tegen geweldplegers.”

Het volledige commentaar is te lezen op de website  

www.veiligheidsbranche.nl.



Halfjaarbericht

Ard van der Steur na de wittebroodsweken

De wittebroodsweken waren voor hem voorbij in het 

tweede halfjaar van 2019. Ard van der Steur, voorzitter van 

de Nederlandse Veiligheidsbranche sinds april, besteedde 

deze maanden veel aandacht aan gesprekken met mensen 

en organisaties die bepalend zijn voor de omstandigheden 

waaronder beveiligingsbedrijven hun werk doen. 

Hij bezocht onder meer ministers, vertegenwoordigers 

van de politie, opleidingen, collega-brancheverenigingen, 

en hield een toespraak voor de Europese federatie van 

beveiligingsorganisaties, CoESS.

Ook was er deze maanden weer veel aandacht voor 

kennismakingsbezoeken aan lidbedrijven. Van der Steur 

bezocht National Recruitment Services (NRS), Ipro 

Safety, Pinkerton, Hoffmann Bedrijfsrecherche, RBC,  

Profi-Sec Security, PPS Group, Intelligent Security, De Brug, 

W&R Security, HSG, FeDa Security Solutions, Prefense  

Beveiliging, ND Security, Scorpions en Frisionum  

Hospitality Services.

Over zijn ervaringen als voorzitter schrijft Ard van 

der Steur regelmatig een eigen blog die u vindt op de  

homepage van www.veiligheidsbranche.nl.

Ard van der Steur bij Prefense Beveiliging
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Ard van der Steur bij Scorpions Security B.V.

Ard van der Steur bij W&R Beveiliging
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Afspraken met vakbonden over 
‘generatiepact’

In het tweede halfjaar heeft onze onderhandelingsdelegatie 

die betrokken is bij de CAO Particuliere Beveiliging intensief 

met de vakbonden gesproken over de nadere invulling 

van afspraken van een zogeheten ‘generatiepact’ uit het 

CAO-akkoord van september 2018. 

Het is gelukt overeenstemming te bereiken. Kern van 

de afspraken is onder andere dat werknemers vanaf een 

bepaalde leeftijd minder kunnen gaan werken (80 procent), 

tegen een lager salaris (90 procent) en een gelijkblijvende 

pensioenopbouw (100 procent). Deze optie geldt vanaf 

2020 voor werknemers die één jaar voor hun AOW zitten. 

Belangrijk is verder dat er wat verandert in de leeftijdsdagen 

(artikel 80 lid 5 van de CAO). In plaats van op 57-jarige 

leeftijd, krijgen werknemers pas op hun 60ste recht op 

één leeftijdsdag, oplopend tot 5 leeftijdsdagen op 66-jarige 

leeftijd. De nieuwe regeling geldt voor fulltimers én 

(anders dan voorheen) ook voor medewerkers in deeltijd. 

Bestaande rechten worden gerespecteerd. 

Vanaf 2022 wordt het ‘generatiepact’ geëvalueerd op basis 

van twee aspecten: wat doet dit met het ziekteverzuim 

en hoe is de deelname aan de 80-90-100-regeling? Ook 

wordt dan beoordeeld of voldaan is aan de voorwaarde 

van kostenneutraliteit.

Kostenstijgingen door stijgende  
pensioenpremies voorkomen

In oktober hebben de partijen betrokken bij de CAO 

Particuliere Beveiliging hun eerdere afspraak over de  

toekomst van het pensioen concreet ingevuld. Dit  

betekent dat de pensioenregeling voor beveiligers per 1 

januari 2020 ingrijpend is gewijzigd en is omgezet in een 

zogeheten CDC-regeling (CDC = Collective Defined 

Contribution, waarbij een vaste premie de basis is voor 

de pensioenopbouw). 

Voor werkgevers betekent dit dat verdere  

kostenstijgingen door premieverhogingen zijn  

voorkomen. Het kostenniveau voor 2020 en de jaren 

daarna is vastgesteld op 12,3 procent van de loonsom. 

De pensioenpremie wordt voor 60 procent betaald door  

werkgevers. Deze cijfers zijn een gemiddelde voor de hele  

veiligheidsbranche. Per bedrijf kan dat dus verschillen.

Ard van der Steur vraagt bij gemeenten  
aandacht voor vele festivals

In een brief aan de colleges van burgemeester en wethouders 

van alle Nederlandse gemeenten heeft voorzitter Ard van 

der Steur in december aandacht gevraagd voor het grote 

aantal festivals en andere evenementen. 

“Wij voorzien toenemende risico’s voor de beveiliging 

van deze evenementen en zijn bezorgd of betrokkenen 

bij deze evenementen voldoende zicht hebben op de 

kwaliteit van beveiliging en samenwerking met politie en 

andere overheden”, aldus Van der Steur. “Daarenboven 

wordt beveiliging vaak als sluitpost gezien terwijl de veilig-

heid van de bezoekers prioriteit behoort te hebben.” Hij 

vraagt gemeenten kritisch te kijken naar de mogelijkheden 

om evenementen ook echt veilig te laten plaatsvinden en 
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vraagt om aandacht voor het kwaliteitsinstrument van 

onze bedrijfstak: het Keurmerk Beveiliging.

Vinger aan de pols voor gevolgen nieuwe 
arbeidswetgeving

De Nederlandse Veiligheidsbranche houdt de vinger 

aan de pols om een beeld te krijgen van de praktische  

gevolgen van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans 

(WAB). Ondernemers kunnen via een website laten 

weten waar ze in de praktijk tegen aanlopen met deze 

nieuwe arbeidswetgeving.

Samen met een groot aantal andere brancheorganisaties 

heeft de Nederlandse Veiligheidsbranche zich in 2019  

verzet tegen de uitwerking van de WAB, die ervoor zorgt 

dat het werken met oproepkrachten per 1 januari 2020 

veel duurder is geworden. De kostenverhoging voor 

ondernemers met relatief veel tijdelijk personeel komt 

onder andere doordat  werknemers vanaf de eerste dag 

van hun dienstverband recht hebben op een zogeheten 

transitievergoeding (was pas na twee jaar) en doordat de 

WW-premie voor tijdelijk personeel aanzienlijk hoger is 

geworden dan die voor vaste mensen.

Ondanks alle verzet was invoering van de WAB niet te 

voorkomen; wel blijft voor studenten en scholieren de 

lagere WW-premie behouden.

De Nederlandse Veiligheidsbranche is met de sectie 

Evenementen- en Horecabeveiliging (EHB) partner in de 

campagne van VNO-NCW/MKB-Nederland tegen de 

WAB. De campagne wordt voortgezet met de website  

werktdewabvoorjou.nl. Onder andere via de input van 

bedrijven op deze site willen we in de loop van het  

voorjaar van 2020 een beeld hebben van de knelpunten 

waar bedrijven tegen aan zijn gelopen.

‘Onderzoeksbureaus kunnen gevluchte  
criminelen opsporen’

Bij het opsporen van criminelen die nog een gevange-

nisstraf moeten uitzitten, kan justitie heel goed gebruik 

maken van de diensten van particuliere onderzoeksbu-

reaus. Dit blijkt uit een pilot met zo’n onderzoeksbureau, 

waarbij van 11 personen de vermoedelijke woon- of ver-

blijfplaats in het buitenland werd achterhaald.

De pilot vond in 2018 en 2019 plaats in opdracht van het 

ministerie van Justitie en Veiligheid en werd uitgevoerd 

door onderzoeksbureau Pinkerton. De vraag was om van 
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25 voortvluchtige personen die nog een gevangenisstraf 

van minimaal 120 dagen moesten uitzitten, het vermoedelijke 

adres in het buitenland te achterhalen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is tevreden over 

het verloop van de pilot en over de resultaten. Het zegt 

niet uit te sluiten dat in de toekomst vaker van parti-

culiere onderzoeksbureaus gebruik zal worden gemaakt. 

Het idee voor de pilot kwam van de Nederlandse 

Veiligheidsbranche.

Op de website www.veiligheidsbranche.nl kunt u een  

uitgebreid artikel over deze pilot terugvinden.

Staatssecretaris blij met ‘zorgbeveiligers’

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport) heeft niets tegen het inzetten van ‘zorgbeveiligers’ 

in de geestelijke gezondheidszorg. “De aanwezigheid van 

zorgbeveiligers kan een noodzakelijke aanvulling zijn op 

de verpleegkundige begeleiding en kan het inroepen van 

de politie bij incidenten verminderen, wat kan leiden tot 

minder toepassing van geweld.” Dit zei de staatssecretaris 

in het najaar van 2019 in antwoord op schriftelijke vragen 

van het SP-Kamerlid Henk van Gerven.

Van Gerven vindt dat de zorgbeveiliging op dit moment 

“een lappendeken is bij gebrek aan landelijke eisen”.  Hij 

pleit voor invoering van zulke eisen. Blokhuis vindt dat 

niet nodig. “Het is gangbaar”, zegt de staatssecretaris, “dat 

instellingen ondersteunende functionarissen inzetten voor 

bepaalde taken in het zorgproces.” Dat kunnen volgens 

Blokhuis ook prima particuliere beveiligers zijn. “Het is 

de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om te  

zorgen voor goede scholing, adequate toedeling van taken 

en aansturing.”

Kritiek op inzet zzp’ers in veiligheidsbranche

De wetgeving voor de inzet van zelfstandigen door bevei-

ligingsbedrijven is tegenstrijdig, zo heeft de Nederlandse 

Veiligheidsbranche eind 2019 gezegd in een commen-

taar op nieuwe wetgeving voor zzp’ers. Terwijl de Wet  

particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 

(Wpbr) het inschakelen van zzp’ers feitelijk uitsluit, wor-

den in de praktijk steeds meer ND-vergunningen voor 

het uitoefenen van een beveiligingsbedrijf afgegeven aan 

zelfstandigen. Dit heeft een “negatieve invloed op de kwa-

liteit van de beveiligingsdienstverlening en de veiligheid.”

De brancheorganisatie reageerde op het voorstel van het 

kabinet voor de Wet minimumbeloning zelfstandigen en 

zelfstandigenverklaring. 

In het wetsvoorstel is volgens de Nederlandse Veilig-

heidsbranche ook niet gekeken naar knelpunten die 

specifiek zijn voor de beveiligingssector. Ook het feit dat 

voor zzp’ers straks een algemeen geldend minimumtarief  

gehanteerd moet worden van 16 euro per uur, vindt de 
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branche geen goed idee. Zo’n tarief zou best eens de norm 

kunnen worden voor opdrachtgevers. “De race naar de 

bodem is dan echt ingezet.”

Het volledige commentaar is te vinden op de homepage 

van www.veiligheidsbranche.nl.

Minister handhaaft dispensatie cao

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

handhaaft zijn besluit om ondernemingen die op 4 mei 

2019 lid waren van VBe NL dispensatie te geven van de 

CAO Particuliere Beveiliging. Dit heeft het ministerie eind 

2019 bekendgemaakt.

De Nederlandse Veiligheidsbranche is teleurgesteld 

dat het ministerie de door de vereniging aangevoerde  

principiële en feitelijke bezwaren tegen deze dispensa-

tie heeft verworpen. De organisatie blijft van mening 

dat de verleende dispensatie leidt tot concurrentie op  

arbeidsvoorwaarden en onduidelijkheid voor opdracht-

gevers in deze relatief kleine branche. De Nederlandse  

Veiligheidsbranche bestudeert het besluit en beraadt zich 

op eventuele vervolgstappen.

Ard van der Steur bij Voorzittersoverleg 
Veiligheid

Begin november kwam het Voorzittersoverleg Veiligheid 

voor het eerst bijeen. Dit overleg met de bij veiligheid 

betrokken branches vindt plaats onder de paraplu van 

VNO-NCW en MKB-Nederland en staat onder leiding 

van VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer.

Tijdens het eerste overleg besprak Ard van der Steur 

met de voorzitters van NL Digital, de Federatie Veilig 

Nederland en Techniek Nederland de mogelijkheden om 

de ministers Grapperhaus en Dekker te helpen in hun 

strijd tegen ondermijningscriminaliteit.

Gezamenlijke uitgangspunten zijn onder andere: een 

goede uitwisseling van gegevens over en weer, het oplossen 

van eventuele privacy-bezwaren, het bijdragen aan de  

oplossing van de capaciteitsproblemen (de veiligheids-

branche zou niet-primaire taken van de politie kunnen 

overnemen) en meer aandacht voor de ondersteuning 

van het werk van beveiligers (denk aan het ophalen van 

winkeldieven en er zijn als het spannend wordt).

Modernisering opleiding Beveiliger

In november heeft voorzitter Ard van der Steur  

gesproken met de verschillende ROC’s die de opleiding 

tot beveiliger bieden. De branche wil in samenwerking 

met de opleidingsinstituten de opleiding moderniseren 

op basis van de eisen die tegenwoordig gesteld worden 

aan dienstverlening op het gebied van beveiliging. Tegelijk 

willen we samen bekijken hoe we een beter beeld van het 

vak van beveiliger kunnen neerzetten, zodat jongeren en 

zij-instromers beter weten wat het vak inhoudt.
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Prominente sprekers voor leden  
Nederlandse Veiligheidsbranche

De twee Algemene Ledenvergaderingen van de  

Nederlandse Veiligheidsbranche in het tweede halfjaar van 

2019 werden bijgewoond door prominente sprekers.

Op 5 juli sprak Wim Saris, directeur-generaal Politie, 

Straffen en Beschermen van het ministerie van Justitie 

en Veiligheid. Hij nam de honneurs waar voor minister 

Grapperhaus, die op het laatste moment had moeten 

afzeggen voor een debat met de Tweede Kamer. In plaats 

daarvan was Grapperhaus in januari 2020 hoofdspreker 

tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst van drie 

brancheorganisaties in de beveiligingssector. “De politie 

krijgt steeds meer waardering voor de beveiligingssector 

en dat opent nieuwe kansen voor samenwerking”, zo zei 

Saris op de ledenvergadering. “Beveiligers en agenten 

zullen nooit elkaars werk overnemen, maar er kan wel 

meer samen worden gedaan om gezamenlijke problemen 

als capaciteitstekorten het hoofd te bieden.”

“De minister en ik hebben een enorme waardering voor 

wat uw sector doet op het gebied van professionaliteit 

en vakbekwaamheid en de integriteit van de bedrijven en 

de medewerkers. De mannen en vrouwen met een V zijn 

belangrijke partners in de Nederlandse samenleving om 

veiligheid vorm te geven.”

Speciale gast op de Algemene Ledenvergadering van 28 

november was Dick Schoof, directeur-generaal van de  

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Schoof 

nam de leden van de vereniging mee in de ontwikkelingen 

rond de veiligheidsdienst. Hij ging in op de verschillende taken 

van de dienst, de manier waarop toezicht op de dienst wordt 

gehouden, internationale ontwikkelingen, samenwerking met 

anderen en op welke wijze meldingen kunnen worden gedaan.

Ard van der Steur met Wim Saris
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Minze Beuving neemt afscheid

Eind november heeft de Algemene Ledenvergadering  

uitgebreid afscheid genomen van Minze Beuving,  

voormalig korpschef van het Korps Landelijke Politie 

Diensten en sinds 2011 voorzitter van de Adviesraad 

Kwaliteitsbevordering.

Deze raad adviseert de vereniging over het Keur-

merk Beveiliging. De vereniging is Minze veel dank 

verschuldigd. Hij heeft samen met stakeholders in de  

Adviesraad van het Keurmerk een bekend kwaliteits-

merk weten te maken, dat inmiddels door veel opdracht-

gevers als eis wordt gesteld. Verder heeft hij de branche  

geadviseerd verder te bouwen aan de professionaliteit en  

betrouwbaarheid van de beveiligers en de bedrijven, 

omdat ze in de hele veiligheid een steeds belangrijkere 

rol spelen.

In een aflevering van de internetrubriek ‘Passie 

voor Veiligheid’ kunt u het afscheidsinterview met 

Minze Beuving lezen (te vinden via de homepage van 

 www.veiligheidsbranche.nl).

Ard van der Steur met Minze Beuving
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Nederlandse 
Veiligheidsbranche
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.

De Nederlandse Veiligheidsbranche is een 

laagdrempelige branchevereniging waarin elk 

bedrijf zijn stem kan laten horen, van groot tot 

klein. Elk lid kan eenvoudig toegang krijgen tot 

de Algemene Ledenvergadering, het bestuur, 

het MKB-platform, secties en commissies en 

werkgroepen.

Met een keurmerk van de Nederlandse 

Veiligheidsbranche laat een beveiligingsbedrijf 

zien dat het de professionele partner is die de 

opdrachtgever een stap verder brengt bij het 

oplossen van zijn veiligheidsvraagstukken.

Postbus 693, 4200 AR Gorinchem

Stephensonweg 14, 4207 HB  Gorinchem

T 0183 646 670

E info@veiligheidsbranche.nl

Nieuwe leden

In het tweede halfjaar van 2019 heeft de Nederlandse 

Veiligheidsbranche de volgende nieuwe leden mogen 

verwelkomen. 

Hiermee kwam het ledental (inclusief de buitengewone 

leden) per 1 januari 2020 op 48.

• Van Kappel Security Solutions per 1 juli

• AKE Beveiliging per 1 september

• Securicos per 1 november

• DDT Security per 1 november

• Frisionum Hospitality Services per 1 december

• AA-Security per 1 januari 2020

• Mosae Secure per 1 januari 2020

Nieuwe houders Keurmerk Beveiliging

In het tweede halfjaar van 2019 is aan de volgende bedrijven 

een keurmerk uitgereikt:

• AA-Security per 11 juli (Keurmerk Beveiliging)

• AA-Security per 11 juli (Keurmerk

Evenementenbeveiliging)

• Protegos per 16 juli (Keurmerk Beveiliging)

• Security Guards Services & Solutions per 23 juli

(Keurmerk Beveiliging)

• Reguards per 31 juli (Keurmerk Horecabeveiliging)

• Veluwse Security Services per 9 augustus (Keurmerk

Beveiliging)

• Mark2 Corporation Netherlands per 26 november

(Keurmerk Beveiliging)

• Mark2 Corporation Netherlands per 26 november

(Keurmerk Evenementenbeveiliging)

• PF Security per 21 oktober (Keurmerk Beveiliging)
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