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De gevolgen van de coronamaatregelen drukten het eerste halfjaar van 2021 onverminderd 

zwaar op veel van onze bedrijven, vooral in de evenementen- en horecabeveiliging. Als vereni-

ging hebben we ons uiterste best gedaan de schade te beperken en erkenning te vinden voor 

de belangrijke rol van beveiligers in onze samenleving. Dit overzicht informeert u over onze 

activiteiten in het eerste halfjaar van 2021.

Nederlandse Veiligheidsbranche

Halfjaarbericht januari - juni 2021

Nederlandse Veiligheidsbranche 
De Nederlandse Veiligheidsbranche behartigt de 
belangen van bedrijven die zich bezighouden met 
beveiliging en beheersing van risico’s met betrek-
king 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 Veiligheids-
branche laat een beveiligingsbedrijf zien dat het de 
professionele partner is die de opdrachtgever een 
stap verder brengt bij het oplossen van zijn veilig-
heidsvraagstukken. Alle leden van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche beschikken over een keurmerk.
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E info@veiligheidsbranche.nl

8 HALFJAARBERICHT JANUARI - JUNI 2021

Nieuwe leden
In het eerste halfjaar van 
2021 heeft de Nederlandse 
Veiligheidsbranche de 
volgende nieuwe leden mogen 
verwelkomen. Hiermee kwam 
het ledental (inclusief de 
buitengewone leden) per 
1 juli 2021 op 55. 

• DPD-consultancy

• Implacement Services B.V

Nieuwe houders Keurmerk Beveiliging
In het eerste halfjaar van 2021 is aan de volgende bedrijven een 
keurmerk uitgereikt:

• Vigilat Beveiligingen B.V. 
Keurmerk Beveiliging

• Service 4 Security B.V. 
Keurmerk Beveiliging

• HD Security Services B.V. 
Keurmerk Flexbedrijven

• G4S Direct B.V. 
Keurmerk  Beveiliging

• TRICOR Safety B.V.  
Keurmerk Beveiliging

• Implacement Services B.V. 
Keurmerk Beveiliging

• Storm Security C.V.  
Keurmerk Beveiliging

• International Security  
Keurmerk  Beveiliging

• Management Services B.V. 
Keurmerk  Beveiliging

• 24u7 Smart Security B.V. 
Keurmerk Beveiliging

• Mosae Secure  
Keurmerk Beveiliging

• Mosae Event Sucure  
Evenementenbeveiliging

• Correct-diensten B.V.  
Keurmerk Beveiliging

• Poortvliet Security BV  
Keurmerk Beveiliging

• Art Security B.V.  
Keurmerk Beveiliging

• Shadow Security B.V. 
Keurmerk Beveiliging
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Het zwaarst getroffen door de coronamaatregelen zijn veel bevei-
ligingsbedrijven die werken in de horeca en op evenementen. Al 
twee jaar halen ze niet of nauwelijks omzet uit die sectoren. Het 
afgelopen halfjaar heeft de Nederlandse Veiligheidsbranche haar 
uiterste best gedaan om steunmaatregelen te verruimen, een 
garantieregeling op te zetten en te verbeteren en de overheid te 
dwingen tot een duidelijk, voorspelbaar coronabeleid. Dit deden 
we onder andere als lid van de Vereniging van Evenementenma-
kers. Gelukkig vaak met succes, maar helaas niet altijd. Met de 
LBV konden we gelukkig de crisismaatregelen in de cao verlengen.

De sectie Evenementen- en Horecabeveiliging kreeg aan het einde van het halfjaar een vrijwel volledig ver-
nieuwd bestuur, onder voorzitterschap van Taco Van Luyten. Als de evenementensector weer echt opengaat, 
staan de beveiligingsbedrijven voor grote uitdagingen, zegt hij.

Beveiligingsbranche kreeg zware klappen

Het zal nog geruime tijd duren voordat de zwaarst 
getroffen beveiligingsbedrijven zijn hersteld van 
de crisis. Dat bleek in mei 2021 uit de jaarlijkse 
branchescan, die is uitgevoerd in opdracht van de 
Nederlandse Veiligheidsbranche.

De beveiligingsbranche kreeg in 2020 zware klap-
pen. De omzet van de gehele branche daalde met 
12 procent (van 1,5 miljard in 2019 naar 1,3 miljard 
euro in 2020) en het aantal beveiligers met 9 procent 
(van 28.075 naar 25.855). De klap was het hardst in 
de evenementen- en horecabeveiliging, maar ook bij 
andere beveiligingsbedrijven liep de omzet gemid-
deld terug, vooral door de sterke terugloop van de 
luchtvaartbeveiliging. Ook bij winkelbeveiliging en 
mobiele surveillance ging omzet verloren. 

Kritische vragen over tweedeling bij  
taakstrafverbod beveiligers

Alle beveiligers verdienen extra bescherming 
van de overheid. Vanuit die gedachte heeft de 
Nederlandse Veiligheidsbranche gepleit voor 
aanpassing van het wetsvoorstel dat rechters 
verplicht een gevangenisstraf op te leggen bij 
geweld tegen beveiligers en andere professionele 
hulpverleners. Het verbod op een taakstraf gaat 
echter helaas alleen gelden voor beveiligers die in 
het publieke domein werken.

Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche, voerde het woord op een 
deskundigenbijeenkomst van de Eerste Kamer 
en verzette zich daar tegen de tweedeling 
die het kabinet voorstelt. Hij noemde het 
onderscheid tussen beveiligers in het publieke 
domein en beveiligers op private grond niet 
alleen onwerkbaar, maar ook onethisch. “Aan alle 
beveiligers stellen burgers hoge eisen, ze verdienen 
allemaal een gelijke rechtsbescherming.”

Scan de QR-code voor een 
korte video-impressie van 
het optreden van Ard van der 
Steur in de Eerste Kamer. 

Lees het kennis-
makingsinter-
view met Taco 
Van Luyten op 
onze website 
door gebruik te 
maken van de 
QR-code.

Scan de QR-code voor het 
digitale nieuwsbericht.

 
Actie voor evenementen- en horecabeveiliging

CAO Particuliere Beveiliging geldt voor hele branche
 
De Rechtbank Midden-Nederland heeft er rustig 
over nagedacht en is het afgelopen halfjaar tot een 
heldere conclusie gekomen: de CAO Particuliere 
Beveiliging geldt voor de hele branche. Er is geen 
reden waarom leden van VBe NL zich er niet aan 
zouden moeten houden. 

Op verzoek van de Nederlandse Veiligheidsbranche 
en de vakbonden waarmee de CAO is afgesloten, 
heeft de rechtbank de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid teruggefloten. Deze had leden van 
de VBe NL nog dispensatie verleend van de CAO. 

De rechtbank vindt echter dat de bedrijven die de 
CAO Particuliere Beveiliging toepassen niet wezenlijk 
verschillen van de bedrijven die lid zijn van VBe NL. 
Daarover ging het grootste deel van de beroepszaak.

Met de rechterlijke uitspraak, die in juli werd 
gepubliceerd, “wordt een einde gemaakt aan 
concurrentie op arbeidsvoorwaarden”, zei Ard 
van der Steur (voorzitter van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche) in een reactie. “Nu kunnen we 
gezamenlijk verder werken aan versterking van de 
branche.” 
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Op werkbezoek bij beveiligers van vaccinatiestraten

Het beveiligen van vaccinatiestraten was voor verschillende 
beveiligingsbedrijven een uitkomst in de coronacrisis. Het was 
welkom nieuw werk, net als het begeleiden van het publiek bij en 
in supermarkten. Begin juni bracht Ard van der Steur, voorzitter 
van de Nederlandse Veiligheidsbranche, een bezoek aan 
vaccinatiestraten in Schiedam (waar Security Management Group 
- SMG werkt) en in Rotterdam (waar MAAT Beveiliging actief is).

Beveiligers lieten zien dat hun werk meer is dan waken over de veiligheid. Van der Steur: “Beveiligers vervullen 
een belangrijke rol als gastheer, geven de bezoekers informatie en treden op als vraagbaak. En ze doen dat met veel 
inzet en enthousiasme. Ik vond het indrukwekkend om dat te zien.” 
 

Scan de 
QR-code voor 
een korte 
video-impressie 
van het werk-
bezoek van Ard 
van der Steur.

Voortdurend aandacht voor belangrijke rol beveiligers 

De Nederlandse Veiligheidsbranche vraagt voortdu-
rend aandacht voor de belangrijke rol van beveiligers 
in onze samenleving. Goed opgeleid en gescreend 
spelen ze een essentiële rol bij het zorgen voor onze 
veiligheid. De coronacrisis maakte het mogelijk dit 
pleidooi te koppelen aan de actualiteit.

Toen eind april 2021 de horecaterrassen opengingen 
en de openstelling van winkels werd verruimd, zei Ard 
van der Steur (voorzitter van de Nederlandse Veilig-
heidsbranche) dat beveiligers een belangrijke rol kon-
den spelen in deze nieuwe fase van de crisis. “Juist nu 

kunnen beveiligers ervoor zorgen dat de (nieuwe) coro-
naregels worden nageleefd en voorkomen dat eventuele 
onvrede escaleert,” aldus Van der Steur. “Denk niet: dat 
klusje kunnen scholieren wel even doen, of anderen die 
er niet voor zijn opgeleid. Beveiligen en goed toezicht 
houden is een vak.” Eerder dit jaar had Van der Steur al 
gepleit voor inzet van professionals bij supermarkten. 

Om beveiligers hun werk goed en veilig te kunnen 
laten doen, heeft de Nederlandse Veiligheidsbranche 
ook aangedrongen op voorrang voor beveiligers bij 
vaccinatie tegen COVID-19.

 
Premier Rutte nam wensenpakket dienstverleners in ontvangst
 
Overheidsorganisaties moeten stoppen met het oneerlijk beconcurreren van facilitaire dienstverleners 
als beveiligingsbedrijven. Ook is het hoog tijd dat de administratieve lasten voor bedrijven omlaaggaan. 

Dit zijn enkele van de wensen die vier brancheverenigingen in de facilitaire dienstverlening (beveiliging, 
schoonmaak, catering en verhuizing) hebben opgeschreven in hun aanzet voor een zogeheten Dienstenpact 
met de overheid. Het voorstel werd in juni 2021 in ontvangst genomen door minister-president Mark Rutte.

Op hun beurt zeggen ondernemers in de facilitaire dienstverlening de komende jaren te willen streven 
naar bredere banen voor hun medewerkers mét meer uren. “Zo bieden we niet alleen werkzekerheid, maar 
ook betere kansen op een volwaardig en zeker inkomen voor onze mensen”, zeggen de brancheorganisaties. 
Belangrijk is wel dat de overheid dan maatregelen neemt om de positie van de dienstverlenende bedrijven 
verder te versterken.
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Meer samenwerking met de politie; nu snel resultaten 

De goede intenties zijn er, nu nog 
actie. Begin dit jaar zei Liesbeth 
Huyzer (plaatsvervangend 
korpschef van de Politie) dat 
ook zij vindt dat particuliere 
beveiligingsbedrijven en politie 
meer moeten samenwerken. Ze 
zei dit tijdens Kick Off Beveiliging 
& Veiligheid 2021, de gezamenlijke 
nieuwjaarsbijeenkomst van 
brancheverenigingen op het 
gebied van veiligheid.

Ard van der Steur (voorzitter 
van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche) was blij met 
die uitgestoken hand. In een 
brief aan de Tweede Kamer deed 
hij enkele concrete voorstellen 
om dit verder uit te werken 
(informatiedeling, werving 
van nieuwe medewerkers, 
ondersteunen bij het bewaken 
en beveiligen van personen en 
uiteraard van evenementen).

De komende tijd hoopt de 
Nederlandse Veiligheidsbranche 
samen met de politie te kunnen 
werken aan concrete projecten 
omdat ons uitgangspunt is dat 
samenwerking voor de veiligheid 
in Nederland vruchten zal 
afwerpen.

Overvalalarm: eerst checken, dan politie 

Voor organisaties die gebruik maken een overva-
lalarm (‘stil alarm’) is op 1 juli iets veranderd. Sinds 
die datum moeten meldingen met een overvalknop 
eerst gecheckt worden door particuliere alarmcen-
trales (PAC’s) of videotoezichtcentrales (VTC’s). Doel 
van deze maatregel, waaraan de Nederlandse Veilig-
heidsbranche heeft meegewerkt, is het grote aantal 
meldingen van loos alarm (tienduizenden per jaar) 
terug te dringen.

Helemaal nieuw is dat checken overigens niet: veri-
ficatie is voor PAC’s en VTC’s dagelijks werk. Wat wel 

is veranderd, is dat meldingen die binnenkomen 
direct geverifieerd worden door de PAC of VTC. Dus 
voordat het contact met de politie wordt gelegd. Is 
een melding geverifieerd, dan wordt deze doorgezet 
naar de meldkamer van de politie die vervolgens met 
de hoogste prioriteit uitrukt. In gevallen waar het de 
PAC of VTC niet lukt te verifiëren, kan dus niet direct 
beoordeeld worden of echt sprake is van een over-
val. De melding gaat dan nog altijd naar de politie, 
maar krijgt een lagere prioriteit. De politie moet nu 
immers zelf eerst nog beoordelen of er sprake is van 
een echt incident.

Jacco Vonhof (MKB-Nederland) te gast
 
Medio april was Jacco Vonhof (landelijk voorzitter van MKB-
Nederland) te gast op een digitale MKB-bijeenkomst van 
de Nederlandse Veiligheidsbranche. De leden konden met 
hem kennismaken en uit de eerste hand horen hoe zijn 
koepelorganisatie opkomt voor de belangen van het midden- en 
kleinbedrijf in coronatijd en zich voorbereidt op wat daarna komt.

Vonhof is zelf ondernemer in de schoonmaakbranche en 
kent de facilitaire dienstverlening heel goed. Hij was vanuit 
MKB-Nederland onder andere aanvoerder van een landelijke 
ondernemersactie tegen de negatieve gevolgen van de Wet 
Arbeidsmarkt in Balans, die vooral tijdelijk werk aanzienlijk 
duurder heeft gemaakt.


