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Minister van Justitie en Veiligheid 
De heer F.B.J. Grapperhaus 
Postbus 20301 
2500 EH DEN HAAG 
 
Minister van Economische Zaken en Klimaat 
De heer ir. E.D. Wiebes MBA 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
De heer Drs. W. Koolmees 
Postbus 90801 
2509 LV DEN HAAG 
 
Verstuurd per e-mail: minister@minvenj.nl; ministerezk@minezk.nl; minister@minszw.nl  
 
Maastricht, 30 november 2020 

Betreft: coronabanen 
 
Geachte ministers Grapperhaus, Wiebes en Koolmees, 

Met verbazing kijkt de beveiligingsbranche naar de ontwikkelingen die zich afspelen in het veiligheidsveld 

terwijl zij op geen enkele wijze in het proces betrokken is. Op maandag 25 november 2020 is in het 

Veiligheidsberaad gesproken over ‘coronabanen’ om politie en boa’s te ontlasten. Er wordt nagedacht, om 

iedereen die als gevolg van de coronacrisis tijdelijk geen baan heeft, in te zetten om ondersteunende 

handhavingstaken uit te voeren. Op deze manier zouden zo’n 3500 tijdelijke banen moeten worden 

gecreëerd, waarbij u uitgaat van een norm van 125 procent van het minimumloon.  

Inzet tijdens deze crisis  

De coronacrisis heeft de beveiligingsbranche zwaar geraakt door het afschalen en wegvallen van 

opdrachten en de totale stilstand van de evenementen- en horecabeveiliging. De beveiligingsbranche heeft 

daarom een scala aan geschoolde en gescreende beveiligers beschikbaar ter ondersteuning in extra 

handhaving en toezichtstaken binnen gemeenten daar waar gewenst. Daar waar het gaat om 

ondersteunende handhavingstaken is het juist de beveiligingsbranche die ruime ervaring heeft in dit soort 

werkzaamheden. Het lijkt ons dan ook logisch dat, in het extreem bijzondere geval, er pas wordt gekeken 

naar personeel uit andere sectoren indien de beveiligingsbranche onvoldoende beveiligers beschikbaar 

heeft. 
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Daar waar het gaat om servicewerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het uitdelen van mondkapjes zonder 

aanwijzingen van handhavende en toezichthoudende aard, kan personeel uit andere sectoren worden 

ingezet. Als u bekend zijn handhavingstaken beveiligingswerkzaamheden zoals de definitie luidt in artikel 

1.1.c van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr): “het bewaken van de 

veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in 

gebouwen”. Conform deze wet mogen dan ook alleen beveiligers deze werkzaamheden uitvoeren. Met de 

inzet van ongediplomeerd niet-gescreend personeel voor beveiligingswerkzaamheden wordt er niet 

conform de wet gehandeld. Wij zijn ons bewust dat het hierin gaat over de publieke “binnenruimte”. 

Hierover heeft u in het voorjaar met ons samengewerkt om voor de detailhandel toestemming te verlenen 

voor inzet van particuliere beveiliging bij rijvorming en deurbeleid. Waarbij naast reguliere 

winkelbeveiliging ook horeca en/of evenementenbeveiligers actief kunnen zijn. Dit binnen de verdere 

bestaande wet-/regelgeving zoals het toepasselijke arbeidsvoorwaardenkader voor reguliere beveiliging. 

Indien ongediplomeerd personeel wordt ingezet is het niet de vraag of het fout gaat, maar wanneer. De 

beveiligingsbranche verzoekt de minister van Justitie en Veiligheid om hiertegen dan ook handhavend te 

blijven optreden. Het is een verkeerd signaal om in deze crisistijden bijvoorbeeld minderjarigen in te zetten 

terwijl de ervaren beveiligers thuis op de bank zitten.  

Wpbr reikwijdte 

Mogelijk reiken de ondersteunende handhavingstaken verder dan de Wpbr en strekt dit zich verder uit naar 

de publieke openbare ruimte. Ook dan is er sprake van veiligheidswerkzaamheden die zeker niet door 

iedereen uit elke sector kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor is juist de Wpbr als opvolger van de Wet op 

de Weerkorpsen in het leven geroepen. Beveiligingspersoneel heeft ruime ervaring in het uitvoeren van 

veiligheidswerkzaamheden, niet alleen voor de beveiliging in gebouwen maar ook op luchthavens, in 

winkelgebieden, in het openbaar vervoer, op de grootschalige evenemententerreinen en voor de deur van 

een horecazaak of breder uitgaansgebied. Beveiligingspersoneel weet hoe samengewerkt moet worden 

met politie en boa’s en zijn al geruime tijd een cruciaal onderdeel van het Nederlands veiligheidsapparaat. 

Dat stopt niet achter de publieke voordeur. Indien ondersteunende handhavingstaken verder reiken dan de 

Wpbr, dan verzoeken wij de minister van Justitie en Veiligheid de daarvoor benodigde ontheffing te 

(blijven) verlenen. 

Markt 

Het inzetten van ongeschoold niet-gescreend personeel voor beveiligingswerkzaamheden voortkomende 

uit de ondersteuningstaken voor politie en boa’s verstoort op een zeer ongewenste manier de 

beveiligingsmarkt, die in coronatijd al klap op klap heeft te verwerken, waarvoor wij ook extra financiële 

ondersteuning aan het kabinet hebben gevraagd. Die ondersteuning, die nodig is voor met name de 

evenementen- en horecabeveiliging, is tot nu toe uitgebleven.  
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Beveiligingsbedrijven kunnen niet concurreren tegen bedrijven die personeel zonder 

beveiligingskwaliteiten leveren. Sterker nog, beveiligingsbedrijven worden beboet en zullen hun vergunning 

kwijt raken als zij dat zouden doen. Met de inzet van coronabanen als bedoeld wordt de markt verder 

onder druk gezet waardoor expertise, kennis en ervaring verloren gaat. De beveiligingssector is bij u bekend 

als een goed georganiseerde sector waar wordt gehandeld binnen de kaders van de wet- en regelgeving en 

waar wordt gestuurd op kwaliteit van dienstverlening. Overtredingen worden gemeld en opgepakt, we 

hebben hierover strenge interne gedragsregels en meldingen worden waar nodig gedeeld met justitie, 

politie, veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie en belastingdienst. 

Oproep tot overleg 

De Nederlandse Veiligheidsbranche, de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven en de Vereniging 

Beveiligingsorganisaties Nederland roepen gezamenlijk namens alle beveiligingsbedrijven de ministers op 

om verdere uitwerking van de huidige plannen voor de coronabanen op zo kort mogelijke termijn met de 

beveiligingsbranche te overleggen. 

Wij vernemen spoedig uw reactie. 

Met vriendelijk groet,  

 

 

Peter Hoes 
Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland 
 
 
 

Ard van der Steur  

De Nederlandse Veiligheidsbranche 

 

 

Jan Kuipers 

Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven 

 

 


