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Aan: 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

De heer H. de Jonge 

Verstuurd per e-mail: ministerdejonge@minvws.nl  

 

CC: 

Ministerie van Algemene Zaken 

T.a.v. Minister-president de heer Drs. M. Rutte  

Verstuurd per e-mail: correspondentie@minaz.nl  

 

Ministerie van Justitie & Veiligheid  

De heer F. Grapperhaus 
Verstuurd per e-mail: a.kunst@minvenj.nl; minister@minvenj.nl  

 

 

 
nummer: 2713373 

onderwerp: Verbod op meerdaagse evenementen 

bijlage(n): - 

datum: 27 juli 2021 

 

 

 
Geachte Minister De Jonge, 

 

Het kabinet heeft gisteren in overleg met de evenementensector het verbod op meerdaagse 

evenementen tot 1 september 2021 verlengd. Het gaat hierbij om meerdaagse evenementen 

met overnachting, waarbij bezoekers alleen toegelaten zouden worden met een 

coronatoegangsbewijs.  
 

De Nederlandse Veiligheidsbranche is het met het Kabinet eens dat het veilig en verantwoord 

organiseren van meerdaagse evenementen complex is. Wij zijn dan ook blij dat voor 

meerdaagse evenementen er duidelijkheid is gegeven door het Kabinet. De puzzel waarvoor 

evenementenbeveiligingsbedrijven zich gesteld zien, is namelijk niet te leggen. Immers om 

evenementen – ook eendaagse – veilig te kunnen laten verlopen is de inzet van (veel) 

beveiligers nodig. Om de benodigde aantallen beveiligers te kunnen leveren zijn 

wervingscampagnes nodig, moeten beveiligers getraind en gebrieft worden, moeten 

beveiligers een screening door de politie ondergaan en moet er toestemming zijn van de 

politie voor hun inzet op het betreffende evenement. Dat alles vraagt tijd, een gedegen 

voorbereiding en het maken van kosten. Als er geen tijdige zekerheid is, is een goede 

voorbereiding onmogelijk nog los van eventuele (investerings)kosten die niet altijd (volledig) 

gedekt worden door de steunmaatregelen.  
 

Voor een deel van de evenementen is nu duidelijkheid. Echter voor eendaagse evenementen 

is die duidelijkheid er nog niet. De Nederlandse Veiligheidsbranche roept het Kabinet dan ook 

op met de grootste spoed ook hierover een besluit te nemen en daarmee niet te wachten tot 

13 augustus.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Ard van der Steur  

Voorzitter 
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