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Inleiding

Elke week maken veel mensen met genoegen gebruik van de horecavoorzieningen 
in ons land. En de horecabeveiliging speelt daar een belangrijke rol bij. Want het bij 
elkaar komen van grote aantallen mensen brengt risico’s en verantwoordelijkheden 
met zich mee. De veiligheid van deze bezoekers, het personeel en hulpverleners is 
essentieel. In veel gemeenten is het dan ook vanzelfsprekend dat de diverse  
horecagelegenheden bijdragen aan de veiligheidsketen. Door het inschakelen van 
professionele beveiligers bijvoorbeeld.

De beveiliging van horecagelegenheden wordt uitgevoerd door beveiligings-
beambten die in dienst zijn van een particuliere beveiligingsorganisatie of van de 
eigen horecaonderneming. Deze bedrijven vallen onder de Wet Particuliere  
Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) en zijn over het algemeen  
lid van een branchevereniging. De Nederlandse Veiligheidsbranche, de branche-
vereniging voor werkgevers in de particuliere beveiliging, kent een eigen sectie voor 
Evenementen- en Horecabeveiliging (EHB). Deze zet zich in voor belangenbeharti-
ging, het opstellen van een cAo, kwaliteitseisen en het opmaken en onderhouden 
van keurmerken. 

Een net zo belangrijke taak van de sectie EHB is het informeren over en aandacht 
vragen voor het belang van horecabeveiliging. Deze uitgave is daar een voorbeeld 
van. Iedereen die zich bezig houdt met horecabeveiliging kan deze brochure als 
beknopt naslagwerk gebruiken. Hierin vindt u de belangrijkste punten op het gebied 
van wet- en regelgeving, de verschillen met reguliere particuliere beveiliging en 
informatie over de verschillende cAo’s die onze branche kent.

Heeft u eventuele op- en aanmerkingen dan kunt u deze melden bij het secretariaat 
van de Nederlandse Veiligheidsbranche.
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1. Horecabeveiliging 

 
Het inzetten van horecabeveiligers is gebonden aan diverse wetten en kwaliteits-
richtlijnen. De sectie Evenementen- en horecabeveiliging van de Nederlandse Veilig-
heidsbranche (NVB) is verantwoordelijk voor deze richtlijnen. Met deze richtlijnen, 
een keurmerk specifiek voor horecabeveiliging en een jaarlijkse controle van de 
keurmerkhouders handhaaft en verbetert de Nederlandse Veiligheidsbranche de 
kwaliteit van de dienstverlening continu. 

 
Definitie 
Op de particuliere beveiligingsbranche, en dus de horecabeveiliging, is specifieke 
wetgeving van toepassing. Deze wetgeving stelt eisen aan beveiligings bedrijven 
en recherchebureaus, opleidingen en waarborgen voor de betrouwbaarheid van 
het personeel, afstemming tussen politie en klacht behandeling. De wetgeving 
wordt gekenmerkt door een gelaagde structuur die bestaat uit de Wet parti-
culiere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR), de aanvullende 
regeling en de aanvullende praktijkgerichte circulaire. Voor een uitgebreide 
beschrijving van deze regelgeving kunt u terecht op het Kennis centrum op de 
website van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

Taken
Het takenpakket van de horecabeveiliger is breed. Handhaving, controle en dienst-
verlening zijn de belangrijkste taken. Hieronder gaan we in op een aantal gangbare 
werkzaamheden van een horecabeveiliger.

Toegangscontrole
Toegangscontrole vindt plaats volgens de huisregels van een horecagelegenheid en 
de geldende wet- en regelgeving. De huisregels, met daarin de selectiecriteria, wor-
den door de exploitant van de gelegenheid en de beveiligingsorganisatie opgesteld. 
Deze regels mogen niet discriminatoir zijn en moeten duidelijk zichtbaar bij de 
entree hangen. op de website van Koninklijke Horeca Nederland is een voorbeeld-
reglement opgenomen. In de huisregels zijn de selectiecriteria opgenomen.  
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Dit zijn kenmerken waarop een exploitant zijn deurbeleid kan baseren.  

Selectiecriteria zijn:
 • leeftijd 
 • Kleding
 • Uiterlijk
 • Toestand
 • Gedrag
 • Doelgroep
 • Groepssamenstelling en grootte

Groepskenmerken
onder toegangscontrole valt ook het controleren van toegangspassen en/of 
entreekaarten, doorverwijzen van gasten, het controleren van de gasten en het  
privaatrechtelijk fouilleren van bezoekers.

Fouilleren
fouilleren kan onderdeel zijn van de toegangscontrole van een horecagelegenheid. 
Beveiligers mogen alleen een privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering 
(PoV) uitvoeren. Een PoV is het oppervlakkig aftasten van kleding na toestem-
ming van de bezoeker om voorwerpen te detecteren die een risico vormen voor 
de veiligheid in een gelegenheid, zoals wapens, drugs en andere verboden middelen. 
onderzoek in de kleding of aan het lichaam mag niet uitgevoerd worden door een 
horecabeveiliger.  Alleen opsporingsambtenaren hebben deze bevoegdheid. 

Samengevat:
 • Voor een PoV is instemming van de gefouilleerde nodig.  Als de gefouilleerde 

deze instemming weigert mag hem/haar de toegang tot de gelegenheid geweigerd 
worden. 

 • Een PoV is een oppervlakkige controle aan de kleding om voorwerpen te detec-
teren die een risico vormen voor de veiligheid. onderzoek aan het lichaam valt 
hier niet onder.

 • De mogelijkheid om gefouilleerd te worden en de eventuele sancties bij het niet 
verlenen van instemming voor de PoV dienen duidelijk vooraf kenbaar te zijn 
gemaakt aan de bezoekers. Bijvoorbeeld door het ophangen van het huisregle-
ment bij de ingang.
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Visitatie
Een visitatie is een officiële inspectie. Bij horecabedrijven komen leveranciers, 
bezoekers en het personeel in aanmerking voor een visitatie. Het instellen van een 
visitatiemaatregel wordt eenzijdig gedaan door de rechthebbende, in de meeste 
gevallen is dat de eigenaar/exploitant van de horecagelegenheid.
 
Voorwaarden visitatie:
Aan leveranciers of bezoekers moet bij het betreden van de gelegenheid duidelijk 
gemaakt worden dat de maatregel visitatie in het belang van de orde geldt.  
Dit kan door:

1 Het hanteren van een huisreglement waarin de visitatie is opgenomen
2 Het aanspreken van de bezoeker of leverancier bij binnenkomst
3 Visitatie mag alleen plaats vinden nadat toestemming is verkregen
4 Bij weigering van de toestemming kan men de persoon de toegang tot  

de gelegenheid ontzeggen

Bij werknemers die in dienst van de rechthebbende zijn moet de visitatie in de 
arbeidsovereenkomst opgenomen zijn.

Doelstelling visitatie
De horecabeveiliger mag, na instemming van de bezoeker, de tassen en meege-
brachte goederen van de bezoeker controleren op verboden voorwerpen.  Als een 
bezoeker, leverancier of personeelslid hier geen toestemming voor geeft mag hen 
de toegang ontzegd worden.

Toezicht orde en veiligheid
onder toezicht wordt verstaan het handhaven van de orde, rust en veiligheid in 
de horecagelegenheid en de directe omgeving van de horecagelegenheid. Horeca-
beveiligers moeten wanneer dat nodig is bezoekers die overlast veroorzaken  
aanspreken of verwijderen uit de gelegenheid, eventueel met hulp van collega’s.  
ook ontruiming in het geval van brand valt onder de verantwoordelijkheid van het 
aanwezige beveiligingspersoneel.

In de horecagelegenheid
Het voorkomen van mogelijk gevaarlijke omstandigheden voor de bezoekers en  
het personeel dat in de gelegenheid werkt is een belangrijk onderdeel van het 
beveiligingswerk.  
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onder deze werkzaamheden vallen bijvoorbeeld het vrijhouden van nooduitgangen, 
de bereikbaarheid van brandblusmiddelen maar ook het assisteren van hulpdiensten 
wanneer dat nodig is. onder dit intern toezicht valt ook:

•	 Het tegengaan of voorkomen van geweld of agressiviteit in het algemeen
•	 Het zorgen voor een goede doorstroming
•	 Het voorkomen van het schenken van alcohol aan personen jonger dan de 

gestelde wettelijk grens
•	 Het voorkomen en tegengaan van alcohol misbruik
•	 Het voorkomen van gebruik of handel in drugs
•	 Het tijdig signaleren van gevaarlijke of onveilige situaties
•	 Het vrijhouden van vluchtwegen
•	 Het houden van toezicht bij de garderobe en toiletgroepen
•	 Toezichthouden op de veiligheid van het personeel
•	 Het begeleiden en beveiligen van artiesten
•	 controleren van brandblussers en brandhaspels
•	 Het signaleren, alarmeren, assisteren van een of meerdere hulpdiensten  

wanneer dat mogelijk is
•	 Het verlenen van EHBo
 
In de directe omgeving van de horecagelegenheid
In de meeste gemeenten zijn exploitanten van horecagelegenheden ook verant-
woordelijk voor de rust en orde in de directe omgeving van de gelegenheid.  
Daar valt onder: 

•	 Handhaving en toezicht houden op bezoekers van de gelegenheid die buiten 
roken

•	 De terrassen en de aangelegen terrassen
•	 De ruimte voor de gelegenheid
•	 De mensen die eventueel in rijen wachten voor de gelegenheid. Denk hierbij ook 

aan de inzet van dranghekken en verkeersregelaars
•	 Gedragingen van bezoekers in de directe omgeving van de gelegenheid, die na 

het verlaten van de gelegenheid voor overlast zorgen
•	 Preventief optreden tegen gevaarlijke situaties
•	 Het assisteren van de politie en of hulpdiensten wanneer dat nodig is
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2. Wet- en regelgeving voor de  
 horeca beveiliger  

Verlenen van toestemming 
Een particuliere beveiligingsorganisatie, en daaronder vallen ook organisaties die 
zich alleen bezig houden met horecabeveiliging (H-ND bedrijf), mag alleen mensen 
te werken stellen die toestemming hebben van de politiechef van de betreffende 
eenheid, of als het om leidinggevenden gaat, van de minister van Veiligheid en Justitie.  
Voor deze toestemming zijn criteria opgesteld die terug te vinden zijn in de WPBR 
en lagere regelgeving. 

Onthouden van toestemming 
Een beveiliger krijgt geen toestemming als hij in de afgelopen vier jaar een geld-
boete heeft gekregen voor het plegen van een misdrijf. ook als de beveiliger in  
de voorafgaande acht jaar een gevangenisstraf heeft gehad krijgt hij geen 
toestemming.

Legitimatiebewijzen
Na het verkrijgen van toestemming wordt een legitimatiebewijs afgegeven. De 
horecabeveiliger moet in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs zoals 
genoemd in de WPBR. Er bestaan 2 soorten legitimatiebewijzen:

1 Het grijze legitimatiebewijs dat elke gediplomeerde beveiliger heeft. 
2 Het blauwe legitimatiebewijs met de daarop aangegeven beperking álleen voor 

horecabeveiliging.
 
op verzoek van het bevoegde gezag, bijvoorbeeld de politie, moet een beveiliger 
naast een geldig identiteitsbewijs altijd een legitimatiebewijs zoals genoemd in de 
WPBR kunnen overleggen. 
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Draagplicht uniform
De horecabeveiliger moet werken in een uniform dat is goedgekeurd door het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ontheffing van deze draagplicht kan alleen  
gegeven worden door de politiechef van de eenheid van de gemeente waar het 
beveiligingsbedrijf is gevestigd.
Een beveiligingsuniform is gebonden aan een aantal eisen, te weten: 

 • Het V-teken van beveiliging.
 • Een duidelijk en goedgekeurd herkenningsteken of bedrijfslogo van het  

beveiligingsbedrijf waarvoor de horecabeveiliger werkzaam is. Dit logo dient  
te voldoen aan de wettelijk gestelde minimum afmetingen.

 • Afmetingen dienen te voldoen aan de gestelde eisen in de WPBR.

Wat mag niet?

 • Bij donkerblauwe uniformen geldt: de pantalon mag geen bies hebben, en een 
eventuele blouson (korte jas) moet afwijken van die van de politie.

 • Herkenningstekens (vignetten, emblemen en logo’s) mogen niet lijken op die  
van de politie.

 • Er mogen geen rangonderscheidingstekens worden aangebracht.

Bedrijfsinstructies
Bij de indiensttreding van personeel is de beveiligingsorganisatie als werkgever 
verplicht een bedrijfsinstructie te geven. Deze instructie moet bij een vergunning-
aanvraag overlegd worden. Belangrijk in deze instructie zijn de hieronder genoemde 
onderwerpen.

Gebruik van wapens
Horecabeveiligers mogen geen wapens bij zich dragen of met zich voeren tijdens de 
uitvoering van hun veiligheidswerkzaamheden.
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Gebruik van handboeien 
Medewerkers van een beveiligingsorganisatie mogen tijdens het werk geen hand-
boeien dragen en/of gebruiken. In uitzonderlijke gevallen kan de Minister van  
Veiligheid en Justitiem na overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties, ontheffing verlenen van dit verbod.

Ambtelijk bevel
Aanwijzingen gegeven door een opsporingsambtenaar moeten door de horeca-
beveiliger stipt worden opgevolgd. Een ambtelijk bevel moet voldoen aan enkele 
voorwaarden. Het mag alleen worden opgevolgd als het bevel niet strookt met een 
ordentelijke taakuitoefening van de beveiliger. Het bevel dient betrekking te hebben 
op de uitvoerende taken van een beveiliger en het bevel mag er niet toe leiden dat 
de beveiliger of derden in een gevaarlijke positie komen. 

Rapporteren
Alle relevante feiten en omstandigheden die de beveiliger tijdens zijn dienst heeft 
gesignaleerd, inclusief de wijze van afhandeling, moeten in een dienstrapport worden 
vermeld. Hieronder vallen ook bijzondere gebeurtenissen en voorvallen.

Portofoon protocol
De horecabeveiliger mag in het kader van zijn werk alleen gebruik maken van  
goedgekeurde, door de werkgever of opdrachtgever verstrekte zend- en ontvangst-
apparatuur, zoals een portofoon. Het is zaak dat horecabeveiligers bekend zijn met 
een zendprotocol. Dit is een protocol waarin wordt beschreven op welke wijze er 
veilig wordt gecommuniceerd over de portofoon.

Aanhouden
Particuliere beveiligers die iemand op heterdaad betrappen mogen de verdachte 
aanhouden, net als iedere burger.  Als een beveiliger tot aanhouding overgaat dient 
hij de verdachte over te dragen aan een opsporingsambtenaar, of de verdachte 
onder zich te houden tot het eerst mogelijke moment dat deze overdacht mogelijk 
is. 
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Inbeslagname
Als een verdachte is aangehouden mogen de goederen die niet aan de verdachte 
toebehoren in beslag genomen worden. Deze goederen moeten samen met de  
verdachte aan de opsporingsambtenaar overgedragen worden omdat deze goede-
ren als bewijsmiddel kunnen dienen.

Aangifte
Wanneer een verdachte is aangehouden, en overgedragen aan een opsporings-
ambtenaar, moet er aangifte gedaan worden bij de politie. Deze aangifte dient te 
worden gedaan door de beveiliger(s) die de aanhouding heeft/hebben verricht.
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3. Horecabeveiligingsorganisatie 

Een horecabeveiligingsorganisatie kan pas aan de slag als zij aan verschillende wet-
telijke verplichtingen voldoet. Deze zijn terug te vinden in de WPBR. Medewerkers 
van deze bedrijven moeten bijvoorbeeld voldoen aan de opleidingseisen voor 
beveiligers. ook zijn er eisen gesteld in de WPBR aan het legitimatiebewijs, het uni-
form en de privacy. Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus moeten ook een 
vergunning hebben van de Minister van Veiligheid en Justitie. Er zijn twee soorten 
vergunningen, te weten de ND-vergunning en de BD-vergunning.

Beveiligingsdienst of bedrijfsbeveiligingsdienst
De WPBR kent twee soorten vergunningen. Dit zijn:

1 ND vergunninghouders, artikel 3 onder lid a van de WPBR 
Definitie: Een particulier beveiligingsbedrijf, zijnde een onderneming of een 
onderdeel daarvan, die in de uitoefening van beroep of bedrijf ten behoeve 
van derden beveiligingswerkzaamheden verricht en daarbij gebruik maakt van 
personen.

2 BD vergunninghouders, artikel 3 onder lid d van de WPBR 
Definitie: Een bedrijfsbeveiligingsdienst, zijnde een door een particuliere orga-
nisatie in stand gehouden organisatie, die ten behoeve van de eigen organisatie 
beveiligingswerkzaamheden verricht.
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ND-vergunninghouders
ND-vergunninghouders zijn particuliere beveiligingsorganisaties die ten behoeve  
van derden beveiligingswerkzaamheden verrichten. Hieronder vallen ook ND- 
vergunninghouders die uitsluitend voor horecagelegenheden werken. Deze 
vergunning houders worden ook wel H-ND-nummers genoemd.

Toelichting ND (H-ND) vergunninghouders
Een beveiligingsdienst met een H-ND nummer is een ND-vergunninghouder  
die zich alleen richt op de horecabeveiliging. Hij mag zich alleen richten op de  
uitoefening van horecabeveiliging.

BD-vergunninghouders
BD-vergunningshouders zijn bedrijfsbeveiligingsdiensten die met uitsluitend eigen 
personeel de eigen horecagelegenheid beveiligen. Deze vergunninghouders worden 
ook H-BD nummers genoemd.

Toelichting BD-vergunninghouders
BD-vergunninghouders mogen alleen beveiligingswerkzaamheden verrichten voor 
de eigen horeca-onderneming. Deze vergunninghouders mogen de cAo gebruiken 
van de branche waar ze onder vallen. In de meeste gevallen is dit de horeca cAo  
(is geen verplichting).
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4. Bedrijfsinstructies 

De bedrijfsinstructies geven de beveiligers een taakomschrijving waarin hun ver-
antwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk worden omschreven. De beveiliger 
dient op de hoogte te zijn van deze instructies. Bij de instructies kunnen bijlagen of 
aanvullende instructies worden gevoegd, die betrekking hebben op de op een werk-
plek geldende regels of toegespitst zijn op de specifieke werksituatie. Ook hiervan 
zal de beveiliger kennis moeten nemen. In de instructie dient o.a. te staan:

 • Het doel van de instructie
 • Kennis van de instructies
 • Het doel van de beveiliging
 • Gebruik van wapens/handboeien
 • Interne en externe gezagsverhoudingen
 • Wijze van het verstrekken van opdrachten
 • Afwijking van de instructies
 • Rapportage
 • Standplaats
 • Geheimhouding
 • Uniform
 • legitimatiebewijs
 • communicatieapparatuur
 • fouilleren
 • Aanhouden
 • Beslag
 • Aangifte
 • Alarmering
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Interne instructies
De interne instructies vullen de verplichte algemene instructie aan. Interne instruc-
ties gaan over hoe het bedrijf graag ziet dat er met bepaalde zaken wordt omgegaan. 
Voorbeelden zijn: 

 • De manier waarop de beveiliging plaats moet vinden
 • Normen en waarden binnen het bedrijf
 • Gezagsverhoudingen binnen het bedrijf
 • omgangsvormen binnen het bedrijf
 • Richtlijnen met betrekking tot de uniformdraagplicht
 • Uiterlijke verzorging
 • Richtlijnen m.b.t. het dragen van attributen / sierraden of bepaalde kenmerken
 • Beroepshouding
 • Portofoon protocol
 • opmaak rapportage

Deze interne instructies worden altijd aan nieuwe personeelsleden uitgereikt bij de 
aanvang van het dienstverband. De instructies kunnen ook onderdeel uitmaken van 
de arbeidsovereenkomst.

Een horecagelegenheid kan ook instructies opstellen die specifiek voor die gelegen-
heid gelden. Daar staan bijvoorbeeld in:

 • Het huisreglement
 • De werkwijze
 • omgang personeel
 • calamiteiten / ontruimingsplan van de locatie
 • contactpersonen / hulpdiensten
 • locatie brandblusmiddelen
 • locatie EHBo faciliteiten
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5. Technische hulpmiddelen 

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen horecabeveiligers gebruik  
maken van beveiligingshulpmiddelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Communicatie
Als er meer beveiligers worden ingezet is het handig als de beveiligers onder-
ling kunnen communiceren. Bij de inzet van een beveiligingsteam is onderlinge 
communicatie een must. over deze communicatie moeten goede afspraken 
vastgelegd worden, bijvoorbeeld in een communicatieprotocol. Bij gebruik van 
portofoons moet gezorgd worden voor voldoende bereik, reserveaccu’s, en 
eventueel oplaadcapaciteit, zogenaamde oormicrofoons.  Voordat deze  
communicatiemiddelen gebruikt gaan worden dienen ze getest te worden op 
bruikbaarheid en wanneer dat nodig is gerepareerd of vervangen worden.

Metaaldetectie
Bij de ingang van een gelegenheid kunnen bezoekers gecontroleerd worden op 
wapens, door bijvoorbeeld een metaaldetector te gebruiken. Die zijn er in verschil-
lende afmetingen, van een detectiepoort tot handige handscanners. Als een horeca-
gelegenheid gebruik maakt van metaaldetectie bij de ingang moet dit duidelijk zijn 
voor de bezoekers voordat ze de horecagelegenheid betreden. Dit dient duidelijk 
zichtbaar bij de entree te worden aangegeven bij voorkeur in het huisreglement.

Camera observatie systemen
Het gebruik van camera observatie is aan regels gebonden. Bezoekers moeten 
bijvoorbeeld geïnformeerd worden over het gebruik van camerabeveiliging. Het 
gebruik van een dergelijk systeem moet gemeld worden aan het college  
bescherming persoonsgegevens. ook is de opslag van opgenomen materiaal  
gebonden aan de wettelijke (maximum) termijn van 7 dagen. In het geval van een 
mogelijk toekomstig juridisch conflict waarin de beelden een rol kunnen spelen, 
mogen de beelden langer worden opgeslagen. 
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Kogel- en steekwerende vesten
Kogel- en steekwerende vesten zijn hulpmiddelen en zij moeten ook zo gebruikt 
worden. Het vest wordt meestal onder het werkuniform gedragen. ook zijn er  
versies waarbij het vest al in het werkuniform is verwerkt.

Beschermende brillen
In gelegenheden waarbij de beveiliging zich toespitst op de veiligheid binnen in  
de gelegenheid kan een beschermende bril een goed hulpmiddel zijn. langdurige 
blootstelling aan laserstralen kan bijvoorbeeld op korte en lange termijn een gevaar 
opleveren voor de beveiliger.

Gehoorbescherming
langdurig verblijf in een luidruchtige omgeving kan zorgen voor gehoorschade. 
Gehoorbescherming, bijvoorbeeld een goede set oordoppen biedt dan uitkomst.
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6. Relevante Horecawet- en     
 regelgeving

De horecabeveiliger heeft naast de WPBR te maken met diverse andere wet- en 
regelgeving. Eén daarvan is de horecawetgeving, specifiek de Drank- en horecawet. 
In dit hoofdstuk wordt belangrijke wet- en regelgeving beschreven.

Definitie horecabedrijf
De belangrijkste definitie voor een horecabedrijf is afkomstig uit de Drank- en 
horecawet.  Anders dan in het spraakgebruik wordt onder het horecabedrijf in 
de Drank- en horecawet verstaan het bedrijfsmatig verstrekken van alcohol-
houdende drank voor gebruik ter plaatse. Het verschil met bijvoorbeeld een 
cafetaria of coffeeshop is dat er alcoholhoudende drank wordt geschonken. 
Deze definitie is van belang omdat de Drank- en horecawet, en dus de  
vergunningplicht, alleen van toepassing is op horeca- en slijtersbedrijven.

Mag een horecabedrijf alcoholhoudende drank voor gebruik elders 
verkopen?
Het is verboden om alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse te 
verkopen vanuit een horecagelegenheid. De horecabeveiliger dient er op toe te zien 
dat er geen drank of glaswerk mee naar buiten wordt genomen. overigens geldt 
ook dat bezoekers geen drank van andere locatie mee naar binnen mogen
nemen.

Definitie horecalokaliteit
De lokaliteit waar de alcoholhoudende drank aan de gasten wordt verstrekt  
en waar deze wordt gedronken, wordt aangeduid als de horecalokaliteit. Een  
horecabedrijf kan uit meerdere lokaliteiten bestaan. Deze horecalokaliteit  
moet zijn voorzien van een afsluitbare toegang.

Sociale hygiëne in de horeca
Met sociale hygiëne wordt bedoeld dat op een verantwoorde manier wordt 
omgegaan met de verschillende soorten mensen zoals men die binnen de horeca 
tegenkomt. 
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Horecabeveiligers kunnen hier een ondersteunende rol in spelen. Sociale vaardig-
heden spelen daarbij een belangrijke rol. De beveiliger wordt geacht verantwoord 
om te gaan met alcoholhoudende drank, gokken en drugs en geneesmiddelen.

De beveiliger moet daarbij kennis hebben van de Drank- en horecawet en de  
verschillende gedragscodes die voor de horeca gelden. Kennis en inzicht van sociale 
hygiëne kan worden aangetoond met een certificaat of een ander bewijsstuk van 
sociale hygiëne.

Wat is een bewijsstuk van sociale hygiëne?
leidinggevenden van de horecagelegenheid moeten beschikken over een  
zoge naamde Verklaring sociale hygiëne.

Voorkomen aanstootgevend gedrag
Het zorgen voor een veilige omgeving voor bezoekers en werknemers is essentieel 
voor elke horecaondernemer. Gedrag van personen of situaties die de veiligheid 
van gasten of werknemers kunnen bedreigen moeten voorkomen worden. Daartoe 
heeft de exploitant een aantal middelen beschikbaar. Dit zijn:  

 • Instellen van huisregels (huisreglement)
 • Inhuren van horecabeveiligers
 • Instellen van leeftijdsgrenzen
 • Toeleggen op doelgroepen
 • Instellen van kledingvoorschriften

 

Communiceren huisreglement
Huisregels zijn vastgelegd in het huisreglement. Het is de verplichting van de  
horecaondernemers om de gehanteerde huisregels duidelijk naar de gasten te  
communiceren. Dit kan door het plaatsen van een duidelijk zichtbaar bord met de 
huisregels bij de entree van de gelegenheid. Een voorbeeld van een huisreglement 
vindt u op de website van Koninklijke Horeca Nederland.
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7. Wet wapens en munitie

 

In de Wet wapens en munitie staan de regels en voorschriften voor het omgaan 
met (de ontdekking van) wapens en munitie. Een horecabeveiliger heeft een aantal 
mogelijkheden als hij te maken krijgt met wapens, bijvoorbeeld als een bezoeker 
van de horecagelegenheid een wapen in bezit heeft. Zo kan de horecabeveiliger het 
wapen in beslag nemen, de bezoeker kan afstand doen van het wapen of de meest 
ingrijpende optie is het in beslag nemen van het wapen en de eigenaar/bezoeker 
aanhouden. Bij het afstand doen van het wapen door de bezoeker/eigenaar kan nog 
meespelen dat de betreffende persoon de toegang tot de gelegenheid wordt  
verboden als hij het wapen niet inlevert. 

Verbod wapens in het huisreglement
In het huisreglement van de horecagelegenheid wordt vermeld dat het meedragen 
of bij zich hebben van wapens verboden is. Bij overtreding van de Wet wapens en 
munitie dient altijd de politie ingeschakeld te worden. Met metaaldetectiemiddelen, 
visitatie en de PoV kan de beveiliger bezoekers controleren op wapens. 
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8. Opiumwet 

Er zijn verschillende soorten drugs in de omloop. De opiumwet maakt een twee-
deling in deze drugs door ze te verdelen over twee lijsten. lijst 1 bestaat uit 
harddrugs en lijst 2 uit softdrugs. Voor softdrugs geldt dat zij in de ogen van de 
wetgever een aanvaardbaar risico met zich meebrengen, waarbij harddrugs een 
onaanvaardbaar risico hebben.

Het bezit van harddrugs en softdrugs is strafbaar. Het bezit van een kleine hoeveel-
heid softdrugs (tot maximaal vijf gram) leidt echter zelden tot vervolging door het 
openbaar Ministerie. 

In overleg met de politie, de organisatie en de gelegenheid wordt besloten of  
softdrugs tot een maximum van vijf gram wordt gedoogd. Dergelijke afspraken  
kunnen worden vastgelegd in een horecaconvenant.

Het bezit van hard- of softdrugs kan leiden tot een sanctie die aansluit bij de  
sancties volgend uit de Wet wapens en munitie, namelijk het in beslagnemen en 
afstand doen. Dit kan expliciet worden vermeld in het huisreglement van een 
horecagelegenheid.
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9. Wetboek van Strafvordering
 

Een horecabeveiliger heeft dezelfde aanhoudingsbevoegdheid als een burger. Dus bij 
het constateren van of getuige zijn van strafbare feiten mag de verdachte persoon 
aangehouden worden, en moet hij zo snel als dat mogelijk is overgedragen worden 
aan de politie. Dit wordt ook wel aanhouding bij heterdaad genoemd.

Wanneer iemand is aangehouden kan het zijn dat hij/zij ook spullen en/of  
goederen bij zich heeft. Als deze duidelijk zichtbaar zijn en bijvoorbeeld niet in 
de zakken zitten, mogen ze ook in beslag genomen worden en zo snel als dat 
mogelijk is overgedragen worden aan de politie. Deze goederen kunnen als 
bewijsmateriaal dienen.
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10. Arbeidsomstandigheden

Het uitvoeren van beveiligingswerkzaamheden moet veilig gebeuren. Zowel voor de 
bezoekers als voor de beveiligers zelf. Een horecabeveiliger loopt meer risico om in 
aanraking te komen met bijvoorbeeld agressieve bezoekers en geluidsoverlast dan 
in andere beroepen. om deze risico’s zo klein mogelijk te houden moet een werk-
gever een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opstellen. Daarin worden al deze 
risico’s, en mogelijke oplossingen en maatregelen, opgesomd.

Veiligheidsbevorderende maatregelen zijn:
 • Het gebruik van goed isolerende, ventilerende en brandwerende kleding
 • Het gebruik van metaal detectiemiddelen
 • Het gebruik van antislip zolen
 • Het gebruik van kogel- en/of steekwerende vesten
 • Het gebruik van goedgekeurde communicatiemiddelen
 • Het gebruik van veiligheidsdeuren
 • Het onderhouden van vaardigheden

Gezondheidsbevorderende maatregelen kunnen zijn:
 • Het gebruik van gehoorbescherming
 • Het gebruik van beschermende brillen
 • Het gebruik van oogbescherming
 • Het gebruik van zonnecrème
 • Goede ventilatie
 • Het bijhouden van EHBo en BHV vaardigheden
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Trainingen / cursussen
Beveiligers in de horeca krijgen met veel verschillende situaties te maken die een 
groot aanpassingsvermogen vragen. Een aantal van deze situaties opgesomd:

 • Personen onder invloed van verboden middelen
 • Personen onder invloed van alcohol
 • Agressie en geweld
 • Verbaal en non-verbaal geweld
 • Bedreigingen met geweld
 • Seksuele intimidatie 
 • Discriminatie
 • overlast van geweigerde of verwijderde personen
 • Geweldpleging tussen bezoekers onderling en/of tegen horecabeveiligers

om beveiligers zo goed mogelijk om te laten gaan met deze situaties bestaan er 
verschillende soorten trainingen en cursussen. Voorbeelden zijn:

 • EHBo en BHV-trainingen
 • Conflicthantering
 • Fysieke conflicthantering
 • Integrale beroepsvaardigheidstrainingen (IBT)
 • Multi-culturele omgangsvormen
 • Verdovende middelen (Novadic Kentron)
 • Defibrillator



27Richtlijnen Horecabeveiliging

11. Collectieve Arbeidsovereenkomst   
 (CAO) 
 

Horecabeveiliging is een vak apart en verschilt op een aantal onderdelen van  
reguliere beveiligingswerkzaamheden. De cAo van de sectie Evenementen- en 
horeca beveiliging erkent deze specifieke verschillen. Hieronder een aantal  
specifieke kenmerken van horecabeveiliging.

De CAO kent geen ontheffing van de Arbeidstijdenwet. Werkzaamheden gelieerd  
aan werken in de horeca, dus ook horecabeveiligingswerkzaamheden, kennen een 
vrijstelling van bepaalde regels van de Arbeidstijdenwet. Het gaat dan met name om 
het aantal nachtdiensten dat men in een bepaalde periode mag werken.

Kenmerken horecabeveiliging
 • Horecabeveiliging vindt overwegend plaats in de weekenden, op de donderdag-, 

vrijdag- en zaterdagavond gedurende een beperkt aantal uren (22.00 – 04.00).
 • Parttime contracten en oproepovereenkomsten komen relatief vaker voor.
 • Werknemers doen dit doorgaans als nevenactiviteit naast een reguliere baan of 

een studie. Daarmee vervalt de algemene heffingskorting.
 • De ontheffing van het nachtuitgaansleven zoals genoemd in het 

Arbeidstijdenbesluit
 • Een specifieke opleiding voor horecaportier.
 • Het gericht omgaan van mensenmassa’s in combinatie met alcohol- en/of 

drugsgebruik.
 • Het van toepassing zijn van de Drank- en horecawetgeving op de horecabranche.

Ontheffing van het arbeidstijdenbesluit
De horecabeveiliging kent een ontheffing van het Arbeidstijdenbesluit. Een belangrijk 
onderdeel daarvan is het aantal nachtdiensten dat binnen een bepaalde periode  
verricht mag worden. Een eigenaar van een horecagelegenheid wordt immers  
ernstig beperkt in zijn openstellingstijden indien er maar 3 nachten per week 
gewerkt mag worden.
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CAO ND (H-ND) vergunninghouders 
ND-vergunninghouders en beveiligingsbedrijven zijn gebonden aan de algemeen  
verbindend verklaarde cAo Particuliere Beveiliging. Deze cAo wordt afgesloten 
door de Nederlandse Veiligheidsbranche en de vakbonden. Uitzondering hierop  
zijn de ND-vergunninghouders die lid zijn van de sectie Evenementen- en horeca-
beveiliging van de Nederlandse Veiligheidsbranche (EHB) of van de andere branche-
vereniging waarvoor een aparte cAo EHB geldt. Zie voor meer informatie  
www.veiligheidsbranche.nl.  

CAO BD-vergunninghouders
Bedrijfsbeveiligingsdiensten vallen niet onder de werkingssfeer van de cAo  
Particuliere Beveiliging. Zij mogen de cAo hanteren van de branche waar onder ze 
vallen. Voor wat betreft een H-ND vergunning zal dit veelal de horeca cAo zijn.  
Echter mag men ook de reguliere beveiligingscao toepassen.
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12. Keurmerk Horecabeveiliging  

 
In juli 2012 is het Keurmerk Horecabeveiliging door de Nederlandse Veiligheids-
branche in het leven geroepen. Dit keurmerk heeft tot doel het verder vergroten 
en stimuleren van de kwaliteit en professionaliteit van de horecabeveiliging.  
Vanaf 1 juli 2012 kunnen beveiligingsorganisaties zich laten certificeren met dit 
keurmerk. 

Voor horecabeveiligingsbedrijven
Dit keurmerk is voor beveiligingsorganisaties met een ND- en H-ND-vergunning. 
Beveiligingsdiensten die uitsluitend ten behoeve van de eigen horecaonderneming 
worden verricht vallen buiten de scope van dit keurmerk.

Een korte introductie
Het Keurmerk Horecabeveiliging sluit aan bij het Keurmerk Evenementen-
beveiliging. Deze twee takken van beveiligingsdienstverlening hebben veel  
overeenkomsten. De thema’s en onderwerpen van beide keurmerken zijn dan 
ook  nagenoeg gelijk. Wel zijn de normen uit beide keurmerken toegesneden 
op de specifieke vorm van dienstverlening.   

Het specifieke werkgebied van horecabeveiliging komt op diverse plaatsen terug in 
het keurmerk: 

 • Heldere beschrijving van de werkingssfeer van de cao’s die van toepassing  
kunnen zijn (4.1.3 en 4.1.6)

 • Specifieke invulling van de risico-analyse (4.5.3)
 • Specifieke invulling van beveiligingsplan (4.5.3), waaronder contacten met de 

lokale overheid, politie, brandweer en andere veiligheidspartners
 • Specifieke invulling van het calamiteitenplan (4.5.4)
 • Een norm over de wijze waarop de beveiligingsorganisatie omgaat met  

incidenten (4.5.5)
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Aangezien het gaat om een nieuw keurmerk met deels een nieuwe doelgroep, die 
veelal uit kleine beveiligingsorganisaties bestaat, wordt niet volledig aangesloten bij 
de verdeling van verplichte en facultatieve normen uit andere keurmerken.  
Er is gekozen voor een lichter regime. Veel normen die in het Keurmerk Beveiliging, 
facultatief waren, zijn ook in dit keurmerk facultatief. Tenzij het voor deze dienst-
verlening belangrijke thema’s zijn zoals agressie en geweld betreft.
Het Keurmerk Horecabeveiliging is bestemd voor zowel leden als niet-leden van  
de Nederlandse Veiligheidsbranche. leden van de sectie EHB kunnen tegen een spe-
ciaal tarief de audit laten verrichten. 
De auditduur voor dit keurmerk is, net als bij het Keurmerk Evenementen-
beveiliging, één dag. Vanwege de gelijkenis van de diverse keurmerken, is de  
auditduur voor dit keurmerk bij een combinatie audit korter:

 • 0,5 dag in combinatie met een audit voor het Keurmerk Beveiliging en/of 
ISo9001-2008 (combinaties met andere keurmerken zullen naar alle waarschijn-
lijkheid niet voorkomen).

 • 0,25 dag in combinatie met een audit voor het Keurmerk 
Evenementenbeveiliging.

Voor meer informatie over het keurmerk, zie www.veiligheidsbranche.nl.

Risicoanalyse
Voordat een beveiligingsorganisatie start met horecabeveiliging maakt zij een risico-
analyse, waaruit een plan van aanpak voortkomt. Een risicoanalyse bestaat uit een 
aantal standaard onderdelen die terug te vinden zijn op de keurmerksite van de 
Nederlandse Veiligheidsbranche. 

Veiligheidsmaatregelen exploitant
De horecagelegenheid moet zelf voldoen aan de voor hem geldende eisen op het 
gebied van veiligheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

 • calamiteiten of ontruimingsplan
 • Brandinstallatie of bestrijdingsmiddelen
 • omroepinstallatie (bij ontruiming)
 • Risico inventarisatie en evaluatie (RIE)
 • Inspecties van de brandweer. Bijvoorbeeld controle en goedkeuring van de  

nooduitgangen en blusmiddelen
 • Huisreglement
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13. Terrorisme 

Terrorisme is de laatste decennia niet meer weg te denken uit het leven.  
Hedendaags terrorisme richt zich steeds vaker op het maken van zoveel mogelijk 
willekeurige slachtoffers. Door de verscherpte veiligheidsmaatregelen bij overheids-
instanties, vliegvelden en belangrijke economische doelen, lopen ook openbare 
doelen zoals treinen, winkelcentra en horecagelegenheden risico doelwit te worden 
van terrorisme. Het is belangrijk om hier als horecabeveiligingsorganisatie alert op 
te zijn. Samen met KHN heeft de Nationaal coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NcTV) hierover onderstaande informatie verspreid. 

Wat kan een horecabedrijf doen tegen terrorisme?
Iedereen in Nederland kan met terrorisme te maken krijgen. Horecabedrijven 
dus ook. Terroristen kiezen steeds vaker een plek voor een aanslag waar veel 
slachtoffers vallen. Horeca bedrijven kunnen daarvoor een doelwit zijn. Samen 
met de KHN wil de NcTV de risico’s van een terroristische aanslag zo klein 
mogelijk maken. Wat kunnen horecabedrijven zelf doen op het gebied van 
beveiliging? En wat moeten horecabedrijven doen bij een terroristische dreiging 
of aanslag? Door preventie maken horeca bedrijven en horecabeveiliging de kans 
op een aanslag minder. ook is het belangrijk voor de veiligheid van gasten en 
personeel. 

Wat kan een horecabedrijf zelf doen?
om het horecabedrijf zo goed mogelijk te beveiligen, moet er rekening gehouden 
worden met de drie vragen die hieronder staan. op deze drie vragen geven we 
antwoord.

1 Wanneer moet er extra goed opgelet worden?
2 Wat kan een horecabedrijf zelf doen om de kans op een aanslag zo klein  

mogelijk te houden?
3 Wat moet een horecabedrijf doen als het slachtoffer is van terrorisme?
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Wanneer moet een horecabedrijf extra goed opletten?
Hieronder een lijst met een aantal signalen waarin extra attentie gewenst is. Valt u 
iets op? Bespreek dit dan met collega’s. Niet ieder signaal is verdacht, meerdere  
signalen vaak wel. Denkt u dat iemand of iets verdacht is? Bel dan direct de politie. 
De bovenste lijst is vooral voor cafés, restaurants en discotheken. De onderste lijst 
is vooral voor hotels.

 • let op als mensen vreemde pakketjes meenemen naar binnen.
 • Staan er ergens pakketjes, tassen of koffers zonder een eigenaar? let dan extra 

goed op.
 • Vraag door als mensen vreemde informatie proberen te krijgen over gasten 

of bezoekers. Bijvoorbeeld naam, tafelreservering en tijdstip van vertrek en 
aankomst.

 • Hoort u gesprekken waarbij mensen vreemde of gevaarlijke dingen zeggen?  
Dat kan verdacht zijn.

 • Ziet u mensen die zonder reden heel veel of vreemde foto’s of videobeelden 
maken? Bijvoorbeeld van de straat, de gebouwen of de voetgangers bij uw 
bedrijf? Dat kan verdacht zijn.

 • let goed op mensen die een tijd binnen of buiten staan en aantekeningen aan het 
maken zijn. Bijvoorbeeld van mensen die naar binnen en naar buiten gaan.

 • Staan buiten auto’s waarvan de eigenaar zich vreemd gedraagt? Dat kan verdacht 
zijn.

 • Probeert iemand te knoeien met eten of drank? Bel direct de politie.
 • Pas op met mensen die zich vreemd gedragen bij een toegangscontrole.  

Bijvoorbeeld als ze zich niet willen laten fouilleren. 
 • Weet wie uw gasten zijn. Sommige gasten zijn een interessant doelwit voor  

terroristen. Bijvoorbeeld Joodse, Amerikaanse of Britse gasten, of mensen die 
opvallende politieke meningen hebben. Geef extra aandacht aan hun veiligheid.

 • Vraag door als gasten zeggen dat ze niet willen dat personeel op hun kamer 
komt. Dit is verdacht.

 • Zoek contact met gasten die vaak groepen op hun kamer ontvangen. Houd  
gasten goed in de gaten die er opeens heel anders uitzien. Bijvoorbeeld als zij hun 
haar geverfd of kort geknipt hebben of hun baard hebben afgeschoren.

 • Zijn er gasten die grote bedragen contant betalen in plaats van met een credit-
card of bankpas? Dat is vreemd. Pas hiermee op.

 • Pas goed op gasten die veel naar het buitenland bellen en daardoor een hoge 
telefoonrekening hebben.
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 • let op gasten die aankomen met een lege koffer of tas.
 • let op gasten die vreemde en de nieuwste foto- of videocamera’s, verrekijkers  

of afluisterapparatuur hebben. 

Wat te doen als het bedrijf het slachtoffer is van terrorisme?
Hieronder leest u wat u wel of juist niet moet doen met een verdacht pakketje, bij 
een telefonische bommelding en een bomaanslag.

Wat moet u doen met een verdacht pakketje?
1 Raak het pakketje niet aan. Kijk er wel goed naar.
2 Ga voorzichtig weg van de plek waar het pakketje ligt.
3 Verplaats het pakketje niet.
4 Sluit voorzichtig de plek af waar het pakketje ligt.
5 Gebruik nooit een mobiele telefoon of andere elektrische apparaten in  

de buurt van het pakketje.
6 Bel de politie.

Wat moet u doen bij een telefonische bommelding?
1 Blijf rustig en luister goed wat de beller zegt.
2 Probeer zoveel mogelijk informatie te krijgen van de beller.
3 U kunt deze vragen stellen:
4 Waar ligt de bom?
5 Hoe ziet de bom eruit?
6 Wanneer gaat de bom af?
7 Hoe groot zal de explosie zijn?
8 Wie heeft de bom daar neergelegd?
9 Neem het gesprek op als dat kan.
10 Probeer erachter te komen waar de beller is.
11 Maak zoveel mogelijk aantekeningen voor de politie.

Misschien kunt u antwoord geven op deze vragen
1 Wat is de naam, leeftijd en nationaliteit van de beller?
2 Is de beller man of vrouw?
3 Hoe spreekt hij de taal? Heeft hij een accent?
4 Welke geluiden hoor je op de achtergrond?
5 Hoe klinkt de beller? Is hij rustig? of juist helemaal hysterisch?
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Vervolgens 
1 Zorg vervolgens dat al uw gasten en uw personeel naar buiten gaan. 
2 Begeef u naar een veilige plaats (verzamelgebied).
3 Ga niet in groepen staan. Bel buiten de politie.

Wat moet u doen bij een bomaanslag?
1 Bescherm uzelf tegen materiaal dat rondvliegt en valt.
2 Bent u niet gewond? Help zoveel mogelijk andere mensen.
3 Ga zo snel mogelijk naar een open plek. Blijf weg van hoge gebouwen, want  

die kunnen instorten.
4 Ga niet in groepen staan. Er kan nog een bom ontploffen.
5 Blijf weg van ramen. Deze kunnen breken.
6 Blijf weg van auto’s. Deze kunnen ontploffen.
7 Doe wat de politie, beveiligingspersoneel en hulpverleners zeggen.
8 Gebruik de telefoon alleen voor korte gesprekken. De telefoonlijn moet vrij  

blijven voor telefoontjes van hulpverleners.
9 Gebruik geen lucifers of aanstekers. Er kan dan een gasontploffing komen.
10 Heeft u informatie over de daders? Bijvoorbeeld een beschrijving van de auto? 

Geef dat door aan de politie.
11 Heeft u foto’s gemaakt? Geef deze aan de politie.
12 Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
13 Kijk bij een aanslag regelmatig naar de televisie, luister naar de radio of kijk op                             

www.nederlandtegenterrorisme.nl.



35Richtlijnen Horecabeveiliging

14. Contactinformatie 

Meer informatie over de Nationaal coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
(NcTV) vindt u op www.nctv.nl.

Situatie Contact Bijzonderheden
Belangrijke Meldingen levensbedreigende situaties en heterdaad meldingen van 
misdrijven
1-1-2 Alleen in spoedeisende gevallen

Meldingen van verdachte of ongebruikelijke handelingen
Plaatselijke politie:
0900 - 8844
lokaal gesprekstarief

Anonieme meldingen Meld Misdaad Anoniem
0800 - 7000
Van 08.00 tot 24.00 uur.

Advies over (structurele) beveiligingsmaatregelen
Plaatselijke politie: 0900 - 8844

De politie geeft algemene adviezen.
Beveiligingsadviesbureaus geven adviezen die zijn toegespitst op bedrijven.
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Algemene informatie over terrorismebestrijding en bedrijven
Nationaal coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NcTV): 
www.nctv.nl

Nederlandse Veiligheidsbranche Sectie Evenementen- en 
horecabeveiliging
Stephensonweg 14
4207 AR  Gorinchem
T +31 (0)183 646 670
f +31 (0)183 621 161
E info@veiligheidsbranche.nl
www.veiligheidsbranche.nl



Meer informatie
De Nederlandse Veiligheidsbranche
Postbus 693
4200 AR  GORINCHEM
T +31 (0)183 646 670
F +31 (0)183 621 161
E info@veiligheidsbranche.nl
www.veiligheidsbranche.nl
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