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VNO-NCW/MKB-Nederland 

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

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

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

 

Ministerie van Algemene Zaken 

De heer Drs. M. Rutte en leden van het Kabinet 

Verstuurd per e-mail:  correspondentie@minaz.nl  

 

Vaste Kamercommissie SZW 

De leden 

Verstuurd per e-mail:  cie.szw@tweedekamer.nl  

 

Vaste Kamercommissie EZK 

De leden 

Verstuurd per e-mail: cie.ezk@tweedekamer.nl  

 

Vaste Kamercommissie VWS 

De leden 

Verstuurd per e-mail: cie.vws@tweedekamer.nl  

 

 

onderwerp: 1,5 meter economie en steunmaatregelen 

bijlage(n): - 

datum: 15 mei 2020 

 

 

 

Geachte heren De Boer en Vonhof, beste Hans en Jacco, 

Geachte Minister-president Rutte en leden van het kabinet, 

Geachte leden van de vaste kamercommissies van SZW, EZK en VWS, 

 

In vervolg op onze brieven van 9 en 29 april 2020 richten wij ons opnieuw tot u. Namens de 

werkgeversorganisaties in de beveiliging, de contractcatering en de schoonmaak, te weten de 

Nederlandse Veiligheidsbranche, VENECA en OSB, zijn wij blij dat het kabinet in de 

persconferentie op 6 mei jongstleden de Nederlandse samenleving duidelijk perspectief heeft 

geboden voor de nabije toekomst. Ook uw enorme inspanningen om Nederland op sociaal-

economisch vlak zoveel mogelijk te ondersteunen om de crisis door te komen, worden zeer 

gewaardeerd. Als ondersteunende dienstverlenende branches steunen wij het kabinetsbeleid 

ten aanzien van de bestrijding van het coronavirus onverkort en werken wij graag mee om van 

de fase van strenge beperkende maatregelen om de volksgezondheid en voldoende capaciteit 

in de zorg te borgen, naar de volgende fase te gaan waarin verschillende sectoren fasegewijs 

weer open gaan voor publiek en werknemers.  

 

Verschillende sectoren hebben al een beroep op het kabinet om financiële ondersteuning 

gedaan. Als dienstverlenende sectoren zijn wij in alle economische sectoren van Nederland 

actief. Bedrijven binnen onze brancheorganisaties worden dan ook op verschillende manieren 

getroffen, veelal afhankelijk van in welke mate de sector waar ze in actief zijn door de 

coronacrisis getroffen wordt. Omdat een eensluidend beeld, zoals duidelijk aanwezig bij de 

luchtvaart, horeca en evenementen, ontbreekt, is ons beroep op het kabinet ook een stuk 
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genuanceerder dan genoemde gesloten sectoren. Tegelijkertijd is het mogelijk dat onze vraag 

om steun niet wordt opgemerkt als de sectoren waar we werken om ketenbrede steun vragen.  

 

Dat onze sectoren hard geraakt worden, hebben we u in onze eerdere brieven toegelicht. Kort 

stippen we toch nog een aantal voorbeelden aan: 

 

a. Gesloten sectoren 

▪ Luchtvaartsector: er is maar een fractie passagiersvluchten, dus bedrijven die catering, 

schoonmaak en beveiliging verzorgen op luchthavens en voor vliegmaatschappijen 

hebben te maken met forse afschaling van omzet en opdrachten; zicht op verbetering 

laat nog op zich wachten. Onduidelijk is welke grenzen in de zomer open gaan en waar 

vakantie gevierd kan worden. 

▪ Horeca: ligt nagenoeg helemaal stil; hotels zijn nog wel open, maar hebben nog weinig 

bezetting. Vooruitzicht per 1 juni opening terrassen; horeca zoals kroegen, nachtclubs, 

discotheken geen perspectief. Voor schoonmaak veel minder werk; voor beveiliging 

volledig afgeschaald met onbetaalde rekeningen van horecaondernemers uit 

februari/maart. 

▪ Evenementen: alle bijeenkomsten nog verboden. In de zomer mogen weer wat grotere 

bijeenkomsten en feesten (bruiloft) plaatsvinden. Massale evenementen met landelijke 

uitstraling blijven ook na 1 september naar verwachting verboden. Geen werk voor 

schoonmaak, catering en beveiliging (vaak al wel voorbereiding geweest). 

▪ Recreatie: deze sector kent een verschillend beeld. Langzamerhand gaan 

recreatieparken weer open. Ook zien we groei van omzet bij hotels. Specifieke 

omgevingen zoals hotels in de regio Amsterdam blijven echter nog steeds dramatisch 

laag. Dit betekent daarmee ook dat de bedrijven in de keten deze lijn volgen. Denk 

daarbij aan schoonmaak en catering. 

▪ Kantoren: oproep voor thuiswerken is verlengd tot 1 september. Dat betekent dat de 

grootschalige afschaling van schoonmaak/catering/beveiliging nog steeds blijft 

doorgaan. 

 

b. Seizoenssectoren 

Binnen onze sectoren zijn er ook bedrijven die hun dienstverlening specifiek op 

seizoensgebonden werk hebben ingericht (evenementen-festivals; recreatie). 

Evenementen- en horecabeveiliging heeft net als evenementenmakers een piek in het 

seizoen van april tot en met september, waarin de meeste omzet wordt gehaald; in de 

eerste maanden draaien ze verlies en teren ze in op hun vermogen en aan het eind van het 

jaar kunnen ze mogelijk een “plus” genereren met de feestdagen. 

 

c. 1,5 meter economie 

Binnen de dienstverlenende sectoren kan, met gebruikmaking van de RIVM-richtlijnen, 

eigen protocollen en in bepaalde situaties met persoonlijke beschermingsmiddelen goed 

gewerkt worden in de 1,5 meter economie. Toch zal ook hier sprake zijn zowel bij onze 

bedrijven alsook bij de sectoren waar we voor werken dat er extra financiële ondersteuning 

nodig blijft om met naar verwachting minder omzet van de opdrachtgever (er kunnen 

minder mensen naar de bioscoop; er zullen minder mensen tegelijk eten in het 

bedrijfsrestaurant etc.) wel de benodigde dienstverlening te kunnen blijven leveren. 

Beveiliging, catering en schoonmaak zijn sectoren die arbeidsintensief zijn en waar gewerkt 

wordt met geringe marges; zij zullen niet in tarieven kunnen zakken. Verwachting is ook 

niet dat de vaste kosten die onze sectoren moeten maken, zullen dalen. 
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Wij doen dan ook een dringend beroep op het kabinet om in het komende generieke 

steunpakket 2 en eventuele steunmaatregelen voor specifieke seizoensgebonden sectoren 

(horeca, recreatie, evenementen) en voor gesloten sectoren (deels horeca en evenementen) al 

direct toeleveranciers en dienstverleners zoals beveiliging, catering en schoonmaak mee te 

nemen in de vaststelling van categorieën bedrijven die een beroep kunnen doen op de nieuwe 

regelingen. 

 

Tenslotte willen wij opnieuw uw aandacht vragen voor het onderwerp van corona-absentie. 

Veel van onze medewerkers hebben zich ‘ziek’ gemeld tijdens de coronacrisis om veel 

verschillende redenen, die eigenlijk niet vallen onder ziekte. Deze absentie heeft voor het 

overgrote deel van onze bedrijven voor extra kosten geleid. En we zien dat ook terug in de 

negatieve financiële resultaten van onze bedrijven. Graag zouden we zien dat in de nieuwe 

regelingen hiervoor een (gedeeltelijke) oplossing komt. 
 

Alleen samen kunnen we de coronacrisis het hoofd bieden en een perspectief bieden voor het 

‘nieuwe normaal’. Graag gaan wij met u in gesprek op welke wijze onze sectoren daar hun 

bijdrage aan kunnen leveren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

mede namens Kees van der Waaij (voorzitter Veneca) en Piet Adema (voorzitter OSB),  

 

 

 

Ard van der Steur 

Voorzitter Nederlandse Veiligheidsbranche 
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