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Reactie van de Nederlandse Veiligheidsbranche op de internetconsultatie 
Uitbreiding taakstrafverbod 

Dagelijks werken circa 30.000 beveiligers zichtbaar en herkenbaar in hun uniform aan 
veiligheid voor de Nederlandse samenleving. Op luchthavens, in het openbaar vervoer, 
op bedrijventerreinen, in kantoorgebouwen en -complexen, in winkelgebieden, in 
uitgaansgebieden, bij evenementen, voetbalwedstrijden en recreatiegebieden; vaak 
werken ze voor overheden; overal kom je beveiliging tegen en zijn beveiligingsbedrijven 
en beveiligers een gewaardeerde partner in de veiligheidsketen en werken daarbij samen 
met onder meer politie, brandweer en ambulancemedewerkers.  

 

Steun voor wetsvoorstel 

De Nederlandse Veiligheidsbranche is een groot voorstander van betere bescherming van 
functionarissen die in de uitoefening van hun publieke taak slachtoffer worden van 
agressie en geweld. Het voorstel van Ministers Dekker en Grapperhaus tot uitbreiding 
van het taakstrafverbod tegen geweldplegers tegen een persoon in de uitoefening van 
een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid kan daarom 
op brede steun van de branche rekenen. 

 

Denk ook aan de beveiliger! 

De Nederlandse Veiligheidsbranche pleit nadrukkelijk voor toevoeging van de 
beroepsgroep van beveiligers in de concept-memorie van toelichting, waarop deze 
wetswijziging van toepassing kan zijn. De voorbeelden die bij de politie, brandweer en 
ambulancemedewerkers aan de orde zijn, spelen ook bij de werkzaamheden van 
beveiligers. 

 

Geen bevoegdheden, wel verwachtingen 

Beveiligers hebben geen andere bevoegdheden dan andere burgers. Toch verwachten 
burgers, opdrachtgevers, alsook politie, brandweer en andere hulpverleners wel degelijk 

meer van beveiligers dan van andere burgers; een professional in een uniform kan niet 
wegkijken en zal dus in bepaalde omstandigheden handelen, waarbij het paneel van de-
escalatie, hulp politie inroepen tot iemand op heterdaad aanhouden aan de orde kan zijn.  

 

Bescherm ook de beveiliger 

Beveiligers kunnen, net als andere functionarissen belast met een publieke taak, 
slachtoffer worden van agressie en geweld. De praktijk is helaas dat beveiligers nog niet 
automatisch dezelfde behandeling krijgen als de in het wetvoorstel genoemde 
hulpverleners zoals ambulancemedewerkers, brandweer en politie. Dat is niet uit te 
leggen; beveiligers werken herkenbaar in uniform en hebben een wettelijk omschreven 
beveiligingstaak (Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en -recherchebureaus). 
Het gaat vaak om beveiligers die werken voor een gemeente en/of overheid. Ook die 

30.000 functionarissen verdienen rechtvaardige bescherming tegen geweldplegers.  
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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 ca 1,4 miljard euro. Van alle 
beveiligingsmedewerkers in Nederland werkt 90 procent bij een bedrijf dat is aangesloten 
bij de Nederlandse Veiligheidsbranche.  

 

Wij zijn graag bereid u onze visie nader toe te lichten. 

 

 

mr. G.A. van der Steur 

Voorzitter 

 


