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Voorrang voor beveiligers bij coronatesten en sneltests
22 september 2020

Geachte ministers De Jonge en Grapperhaus,
Bij brieven van 18 september en 21 september jongstleden heeft u, minister De Jonge, aan de
Tweede Kamer inzicht gegeven in de ontwikkelingen van het virus COVID-19, de nieuwe
regionale maatregelen om het virus tegen te gaan, de inrichting van de zorg en op de situatie
rondom het testen.
Het laatste punt baart de beveiligingsbranche veel zorgen. U geeft aan dat u de komende
weken nog schaarste in de testcapaciteit verwacht en dat ook de inzet van sneltests op dit
moment nog geen oplossing kan bieden, aangezien het RIVM de tests nog moet valideren. U
verwacht dat vanaf november de sneltests beschikbaar komen.
Op dit moment moeten beveiligers die zich willen laten testen 4 tot 5 dagen wachten voordat
ze het resultaat weten; dat betekent dat ook mensen die geen COVID-19 blijken te hebben
minimaal 5 dagen niet kunnen werken; immers voor beveiligers is thuiswerken geen optie. Los
van de aanzienlijke kosten die dit verzuim voor de werkgever met zich meebrengt, wordt het
voor planners steeds moeilijker om de bezetting rond te krijgen. Als de trend zich de komende
weken voortzet, zal dat ten koste gaan van de veiligheid op zowel publieke als private objecten
en gebieden, omdat er onvoldoende beveiligers ingezet kunnen worden. Bij verminderde of
wegvallen van inzet van beveiliging, zal het beroep op de politie direct toenemen.
Daarnaast ontvangen wij van onze leden meldingen dat beveiligingsmedewerkers naar voren
komen in bron- en contactonderzoek die het advies krijgen van de GGD-medewerker om 10
dagen in quarantaine te gaan, ook als ze in categorie 3 (niet nauwe contacten) vallen. Dit is
niet conform de richtlijnen van het RIVM.
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De Nederlandse Veiligheidsbranche maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de
verspreiding van het coronavirus. Beveiliging is net als politie, ambulance en de zorg onderdeel
van de kritische infrastructuur van Nederland. De brancheorganisatie van particuliere
beveiligingsorganisaties steunt de noodzaak van de door de regering aangekondigde
maatregelen. Zij vraagt het kabinet wel adequate maatregelen te nemen, zodat
beveiligingsbedrijven hun belangrijke werk kunnen blijven doen. De beveiligingsbranche
bestaat uit arbeidsintensieve ondernemingen. Al deze bedrijven en hun medewerkers moeten
hun beveiligingstaak ook onder deze moeilijke omstandigheden kunnen blijven uitvoeren.
Luchthavens, havens, bedrijven, kantoren, industriële installaties maar ook winkels,
geldautomaten en winkelcentra moeten beveiligd, bediend en bevoorraad blijven. Dit mogelijk
maken is een belangrijke verantwoordelijkheid voor zowel opdrachtgevers als overheden.
Nu hebben we ook de inzet van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de
minister van Justitie en Veiligheid nodig. Wij vragen u het volgende:
1. Beveiligers, zoals bedoeld in de Wet op de particuliere beveiligingsorganisatie en
recherchebureaus, op te nemen als categorie die gebruik kan maken van de
voorrangsregeling bij de GGD voor de PCR-test, omdat zij een cruciale functie in de
samenleving vervullen en tijdens hun werk contact met mensen niet uit de weg kunnen
gaan. Bovendien kunnen beveiligers vanwege de aard van de functie niet thuiswerken.
2. Sneltests zo snel mogelijk, wellicht als pilot, beschikbaar stellen via werkgevers, danwel de
Arbodienst, voor beveiliging en andere cruciale functies.
3. Eenduidige advisering vanuit GGD bij bron- en contactonderzoek, zodat mensen uit
categorie 3 niet het quarantaine-advies krijgen dat past bij categorieën 1 en 2. Mensen uit
categorie 3 kunnen gewoon aan het werk als zij de RIVM-richtlijnen in acht nemen.
4. Bij beschikbaar komen van sneltests kan ook de quarantaine-eis bij categorie 1 en 2
aangepast worden.
Indien noodzakelijk, komen we over bovenstaande punten graag met u in gesprek.
Met vriendelijke groet,

Ard van der Steur
Voorzitter
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