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De coronacrisis heeft in het eerste halfjaar van 2020 diepe sporen getrokken 

in de veiligheidsbranche. Veel van onze bedrijven werden zwaar tot zeer zwaar 

getroffen. Vereniging en secretariaat hebben keihard gewerkt om de gevolgen 

zoveel mogelijk te beperken, de leden te informeren en de belangen van de  

branche te behartigen. Hoe we dat deden, leest u in dit overzicht.

Nederlandse Veiligheidsbranche

Halfjaarbericht januari - juni 2020



Halfjaarbericht

Video-campagne ‘Respect voor beveiligers’

#Respectvoorbeveiligers is de titel van de videocam-

pagne , waarmee de Nederlandse Veiligheidsbranche de 

beveiligers van Nederland een hart onder de riem heeft 

gestoken. Zij bleven aan het werk onder vaak moeilijke 

omstandigheden. De spot werd zowel op TV als op de 

radio vele malen uitgezonden.

“Van iedereen wordt veel gevraagd in deze coronacrisis, 

zeker van mensen met een cruciaal beroep, zoals bevei-

ligers”, zegt Ard van der Steur in de video. “Zij staan 

klaar om ziekenhuizen patiënten te laten behandelen, om 

geldautomaten te bevoorraden, om bedrijven, instellingen 

en belangrijke installaties te beveiligen. Zij zorgen dat u 

verantwoord boodschappen kunt doen. De beveiligers van 

Nederland doen keihard hun werk, juist nu het zo hard 

nodig is. Zij verdienen uw en mijn respect.”

De campagne vond plaats in de door de STER gratis 

beschikbaar gestelde zendtijd.

Samenwerking tijdens de coronacrisis

In tijden van crisis is het goed samen te werken met gelijk-

gestemden. Dat heeft de Nederlandse Veiligheidsbranche 

zoveel mogelijk gedaan in het eerste halfjaar van 2020. 

We werkten onder leiding van onze voorzitter Ard van der 

Steur samen met vier andere brancheverenigingen in de 

beveiligingssector (Federatie Veilig Nederland, Vereniging 

Erkende Beveiligingsbedrijven, Vereniging Beveiligingsorga-

nisaties Nederland en de Branchevereniging voor Particu-

liere Onderzoekbureaus). Samen drongen we bij minister 

Grapperhaus (Justitie) onder andere aan op erkenning van 

de beveiliger als cruciaal beroep (met de rechten die daarbij 

horen) en het wegnemen van bureaucratie om medewer-

kers snel flexibel te kunnen inzetten, waar dat van onze 

bedrijven wordt gevraagd. Die oproep vond medio april 

gehoor bij de minister.

Eveneens onder voorzitterschap van Ard van der Steur 

trokken we samen op met andere commerciële dienst-

verleners: Veneca als organisatie van contractcateraars 

Bekijk de video op www.youtube.com/watch?v=bpmylaPZJ80
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en OSB namens de schoonmaakbedrijven. In een brief aan 

het kabinet en VNO-NCW/MKB-Nederland riepen we 

gezamenlijk op tot meer solidariteit. Nogal wat opdracht-

gevers hadden namelijk besloten de dienstverlening een-

zijdig en per direct terug te brengen naar nul, eenzijdig de 

betaling van facturen op te schorten, betaaltermijnen te 

verlengen of dienstverleners te dwingen lagere tarieven in 

rekening te brengen. De oproep van de drie verenigingen  

werd ondersteund door de voorzitters van VNO-NCW 

en MKB-Nederland en de voorzitter van de Code  

Verantwoordelijk Marktgedrag.

Evenementenbouwers slaan handen ineen

De Nederlandse Veiligheidsbranche vertegenwoordigt 

veel bedrijven die gespecialiseerd zijn in het beveiligen van 

horeca en evenementen. Daarom is onze vereniging vanaf 

het begin betrokken bij de Alliantie van Evenementen-

bouwers, die eind mei werd opgericht. Doel van deze 

alliantie is aandacht te vragen voor het belang van sport, 

cultuur en entertainment in de samenleving. 

De Alliantie benadrukt dat de volksgezondheid voorop 

staat, maar dat evenementen mede bepalend zijn voor het 

geluk van mensen. Een belangrijk uitgangspunt moet zijn 

dat niet alle grote evenementen over één kam geschoren 

moeten worden. 

Kijk naar wat wel kan in iedere fase van de coronacrisis. Wij 

zijn experts op het gebied van crowd control. Wij kunnen 

dit als geen ander op een juiste manier organiseren.

De samenwerking in de Alliantie komt goed op stoom en 

de eerste resultaten zijn tastbaar. De Alliantie van Evene-

mentenbouwers is blij met de door de overheid aange-

kondigde versoepelingen voor samenkomst van groepen, 

maar is nog niet tevreden. 

Er is behoefte aan een routekaart zodat er zicht komt 

op het moment dat evenementen weer helemaal mogen.

Voor meer informatie, kijk op de website van de Alliantie 

van Evenementenbouwers: www.evenementenbouwers.org

Ard van der Steur
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Steun overheid onmisbaar in crisistijden

Vele bedrijven uit onze branche hebben dankbaar gebruik 

gemaakt van de overheidsregelingen, waarmee het kabinet 

ondernemingen ondersteunt. De Nederlandse Veiligheids-

branche heeft de regering meermalen gecomplimenteerd 

met deze regelingen en namens de branche waardering 

uitgesproken voor de snelheid en effectiviteit van de geboden 

ondersteuning.

Minister geeft veiligheidsbranche erkenning 
die ze verdient

Kort na het uitbreken van de coronacrisis stak minis-

ter Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) de Nederlandse 

beveiligers een hart onder de riem. Net als andere cru-

ciale beroepen konden beveiligers gebruik blijven maken 

van faciliteiten als onderwijs en kinderopvang en hielden 

ze bewegingsvrijheid om hun belangrijke taak te kunnen 

vervullen. 

Grapperhaus zei het belangrijk te vinden dat “de publieke 

en de private sector de handen zoveel mogelijk ineenslaan 

en samen ten strijde trekken” om de crisis het hoofd te 

bieden.

Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Veilig-

heidsbranche, was blij met de brief van de minister. “Een 

terechte erkenning van de cruciale rol van onze sector 

voor de veiligheid in Nederland.”

De minister heeft ook ruimte geboden voor een flexibele 

inzet van beveiligingspersoneel. Voor winkelbeveiliging, 

ook buiten de winkel, mochten tijdens de coronacrisis  

evenementen- en horecabeveiligers worden ingezet. Daar-

bij ging het bijvoorbeeld om het bewaken van de gewenste 

afstand tussen klanten en om ordelijke rijvorming. 
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Volgens de minister was het essentieel dat beveiligings-

werkzaamheden door gekwalificeerd personeel worden 

uitgevoerd. Een terecht signaal. Ook bestaande wet- en 

regelgeving blijft van toepassing. “Het is niet de bedoeling, 

ook niet in de crisistijd, dat mensen die niet of onvoldoende 

bekwaam zijn worden ingezet”, aldus Grapperhaus. Vol-

gens de minister was het bovendien vanzelfsprekend dat 

wordt betaald conform de reguliere CAO (CAO PB).

Extra ondersteuning nodig om gezonde 
bedrijven overeind te houden

Door de coronamaatregelen zijn bedrijven die zich gespe-

cialiseerd hebben in evenementen- en horecabeveiliging 

keihard getroffen. Hun omzet viel vaak van de ene dag op 

de andere volledig weg, terwijl kosten vaak wel gewoon 

doorlopen. Voor deze bedrijven heeft de Nederlandse 

Veiligheidsbranche regelmatig extra aandacht gevraagd 

van het kabinet. Deze oproep is ondersteund door VNO-

NCW en MKB-Nederland en de Alliantie van Evenemen-

tenbouwers. Om verliezen te dekken en deze cruciale 

bedrijven overeind te houden is volgens de Nederlandse 

Veiligheidsbranche voor 2020 een aanvullende overheids-

bijdrage nodig van 10 miljoen euro. Als ook in 2021 geen 

grootschalige evenementen mogelijk zijn, dan zou, zonder 

algehele steunmaatregelen voor dat jaar een bedrag van 

13,5 miljoen euro nodig zijn om de sector overeind te 

houden.

“Voor veilige evenementen is onze sector een nood-

zakelijke en onmisbare partner”, aldus voorzitter Ard 

van der Steur. “Het is daarom van belang dat deze sector 

overeind blijft en klaar staat om weer in actie te komen 

als evenementen weer mogelijk zijn”.

Bij evenementen is professionele, ervaren en betrouwbare 

beveiliging noodzaak. De leden van de Nederlandse Veilig-

heidsbranche leveren dat en zijn ook nog eens voorzien 

van een onafhankelijk geauditeerd keurmerk.

Intensief overleg met banken over knelpunten

De Nederlandse Veiligheidsbranche had tijdens de corona-

crisis veel overleg met banken omdat hun dienstverlening 

aan beveiligingsbedrijven soms te wensen overliet. 

Eind maart al hebben we – samen met vier andere branche-

verenigingen in onze sector – de banken laten weten dat 

er vaak sprake was van gebrek aan medewerking bij het 

oplossen van liquiditeitsproblemen. “Banken zijn moeilijk 

of niet benaderbaar en er worden zware eisen gesteld om 

voor financiering in aanmerking te komen. Vreemd is het 
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dat juist bedrijven die op dit moment geen schuldenrelatie 

met de bank hebben en voor het eerst overwegen een 

kredietfaciliteit in te zetten, door hun huisbankier worden 

geadviseerd bij een andere bank een verzoek in te dienen, 

dan wel dat ze achteraan in de rij van aanvragen worden 

geplaatst.”

Tijdens de coronacrisis hebben we signalen vanuit onze 

leden met regelmaat onder de aandacht gebracht. Ze zijn 

opgepakt door de Nederlandse Vereniging van Banken.

Beveiligingsbranche in de kern een gezonde 
bedrijfstak

“De beveiligingsbranche is structureel een gezonde 

bedrijfstak, die de laatste jaren een positieve ontwikkeling 

heeft doorgemaakt.” Dat zei Ard van der Steur, voorzitter 

van de Nederlandse Veiligheidsbranche in juni als reactie 

op de branchescan, een economisch onderzoek naar de 

ontwikkeling van de branche tot en met 2019, dus vóór 

het uitbreken van de coronacrisis.

Uit het onderzoek blijkt dat de gezamenlijke omzet van 

de branche vorig jaar met 4 procent groeide: van 1,419 

miljard euro in 2018 naar 1,476 miljard in 2019. Daarmee 

kwam de omzet van de beveiligingsbedrijven na jaren van 

herstel op eenzelfde niveau als in 2010. Ook het aantal 

werkzame personen in de branche groeide licht (met  

0,6 procent) naar 28.075. Uitgedrukt in FTE’s was de groei 

zelfs 2,6 procent. 

“Helaas worden veel van onze bedrijven nu zwaar getroffen  

door de coronacrisis. Dit onderstreept het belang van 

extra overheidsmaatregelen om deze gezonde bedrijven 

niet kopje-onder te laten gaan”, aldus Van der Steur.

Beleidsvisie 2030: Particuliere beveiligers 
kunnen meer overnemen van de politie

In januari presenteerde de Nederlandse Veiligheidsbranche 

haar ‘Visie op particuliere beveiliging in 2030’. Een belang-

rijk element van deze visie is de stellingname dat we vinden 

dat particuliere beveiligingsbedrijven meer taken kunnen 

overnemen van de politie, zodat de politie zich nog meer 

dan nu het geval is kan richten op haar kerntaken. 

Belangrijk is daarnaast dat de mogelijkheden voor het 

uitwisselen van gegevens tussen politie en beveiligings-

organisaties worden verruimd. Ook moet de wetgeving 

waarmee beveiligingsorganisaties te maken hebben,  

gemoderniseerd worden.

In de beleidsvisie wordt verder gepleit voor verbetering  

en modernisering van de voorwaarden waaronder  

beveili gingsbedrijven moeten werken. Ard van der Steur, 

voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche, denkt 

daarbij onder andere aan een gelijke rechtsbescherming 

voor beveiligers en andere professionals die bij de veilig-

heidszorg betrokken zijn.

“Denk ook aan maatregelen om cowboys in de markt minder  

kansen te geven en aan het terugdringen van onnodige  

bureaucratie in procedures voor vergunningverlening 

aan bedrijven en toestemmingverlening voor de inzet 

van beveiligers.” De ‘Visie op particuliere beveiliging in 

2030’ is te vinden op de website van de Nederlandse 

Veiligheidsbranche.
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Adviesraad Kwaliteitsbevordering  
grotendeels vernieuwd

Peter Oskam, burgemeester van Capelle aan den IJssel, 

oud-Kamerlid en voormalig rechter en officier van justitie,  

is de nieuwe voorzitter van de Adviesraad Kwaliteits-

bevordering van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Hij is 

door het bestuur van onze vereniging benoemd als opvol-

ger van voormalig politiecommissaris Minze Beuving, die 

eind vorig jaar afscheid heeft genomen.

De Adviesraad Kwaliteitsbevordering geeft de bij de branche  

betrokken belanghebbenden een stem in de kwaliteits-

beleving en kwaliteitsbevordering. De Adviesraad houdt 

toezicht op de manier waarop het keurmerk wordt toe-

gekend, doet voorstellen tot wijziging van de kwaliteits-

regelingen en geeft advies over kwaliteitsbevordering in 

de branche.

De Adviesraad bestaat naast Peter Oskam uit: Jaco van 

Hoorn (namens de politie), Alexander van Dam (namens 

het Openbaar Ministerie), Marc Schuilenburg (namens  

de wetenschap), Ian van der Pool (namens de opdracht-

gevers), Hetty van ’t Land (namens de Certificerende 

Instellingen en Tom Uittenbogaard (namens de branche).

Peter Oskam  Foto: Guus Schoonewille - Gemeente Capelle aan den IJssel
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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 1,5 miljard euro. Er zijn ongeveer 

30.000 beveiligingsmedewerkers actief in 

Nederland, van wie 90 procent werkt 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 heeft toegang 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. Alle 

leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche 

beschikken over een keurmerk.

Postbus 693, 4200 AR Gorinchem

Stephensonweg 14, 4207 HB  Gorinchem

T 0183 646 670

E info@veiligheidsbranche.nl

Nieuwe leden

In het eerste halfjaar van 2020 heeft de Nederlandse 

Veiligheidsbranche de volgende nieuwe leden mogen 

verwelkomen. Hiermee kwam het ledental (inclusief de 

buitengewone leden) per 1 juli 2020 op 56.

• AA-Security

• Mosae Secure

• Security Eventcrew BV

• JenS Security

• Gentlemen Security

• Promeon Group B.V.

• VGN Security B.V.

• Reguards

• Beveiligingsgroep Nederland

• BMS Security

Nieuwe houders Keurmerk Beveiliging

In het eerste halfjaar van 2020 is aan de volgende bedrijven  

een keurmerk uitgereikt:

• SfeerBeheer Groep 
 Keurmerk Evenementenbeveiliging

• PB Security 
Keurmerk Beveiliging

• BG Beveiligers 

 Keurmerk Horecabeveiliging

• Westland Security Events B.V. 
 Keurmerk Horecabeveiliging,  

Keurmerk Evenementenbeveiliging

• Westland Security B.V. 
Keurmerk Beveiliging

• Promeon Security B.V. 
Keurmerk Beveiliging

• Promeon Leisure Security B.V. 
Keurmerk Evenementenbeveiliging
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