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Onze visie

Evenementen- en horecabeveiliging 
(EHB) zorgt voor een veilige horeca- 
omgeving en voor veilige evenemen-
ten. EHB heeft een duidelijke koers 
nodig om adequaat in te spelen op de 
ontwikkelingen en vooruitzichten. In 
dit visiedocument schetsen we onze 
visie: de koers volgens de Neder-
landse Veiligheidsbranche, sectie 
evenementen- en horecabeveiliging.

De EHB-branche is opeenvolgend 
getroffen door het ontstaan van een 
gefragmenteerde verdringingsmarkt, 
toenemende krapte op de arbeids-
markt en de coronacrisis. Het is 
voorzienbaar dat de kwaliteit van EHB 
in het gedrang kan komen nu evene-
menten weer zijn toegestaan en de 
horeca weer opengaat.
Jarenlang nam het aantal EHB- 
bedrijven toe. Groeiende concurrentie 
veroorzaakte margedruk. EHB werd 
een commodity. Bedrijven hadden 
moeite zich te onderscheiden door 
meerwaarde.

Langzaamaan werd daarnaast de 
arbeidsmarkt krapper. Al vóór de 
coronacrisis dreigde een tekort aan 

evenementen- en horecabeveiligers. 
De flexibiliteit van bedrijven kwam 
verder onder druk te staan door de 
inwerkingtreding van de Wet arbeids-
markt in balans (WAB). De verhouding 
tussen vraag en aanbod raakte ernstig 
verstoord, vooral bij samenvallende, 
grootschalige evenementen. De beno-
digde toezeggingen om alle evene-
menten en horeca te beveiligen waren 
in de toekomst niet langer haalbaar.

De vraag naar EHB kwam echter 
plotseling tot stilstand door de maat-
regelen tegen het coronavirus. Evene-
menten- en horecabeveiligers stapten 
vaak over naar andere sectoren en het 
is maar de vraag of zij nog terugkeren. 
Dat de benodigde capaciteit na de 
coronapandemie weer geworven kan 
worden, is niet vanzelfsprekend.  
Werven kost tijd en niet alle werk-
zoekenden zijn geschikt voor een (bij)
baan als evenementen- en horeca- 
beveiliger. De uitdagingen met betrek-
king tot de voor EHB benodigde  
kwaliteit en kwantiteit zijn daarmee 
niet van de baan als grootschalige eve-
nementen weer zijn  toegestaan en de 
horeca weer volledig is geopend.  
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De evenementen- en horecabeveiliger 

Om de veiligheid op evenementen en in de horeca-omgeving te bewerkstelli-
gen is het van belang dat beveiligers worden ingezet voor beveiligingstaken. 
Welke werkzaamheden zijn voorbehouden aan beveiligers? Gemeenten,  
regionale eenheden van de politie, organisatoren en EHB-bedrijven  
verschillen daarover (onderling en ten opzichte van elkaar) van mening. 

Eén ding staat vast: alleen een beveili-

ger mag beveiligingswerkzaamheden 

verrichten. Een niet-beveiliger heeft die 

bevoegdheid niet. 

De Wet particuliere beveiligingsorga-

nisaties en recherchebureaus (WPBR) 

verstaat onder beveiligingswerkzaam-

heden: het bewaken van de veiligheid 

van personen en goederen of het waken 

tegen verstoring van de orde en rust op 

terreinen en in gebouwen. Deze definitie 

laat ruimte voor interpretatie.

Vallen werkzaamheden die er vooral op 

gericht zijn om het bezoek aan een eve-

nement prettig en makkelijk te maken 

hier nu wel of niet onder? Een kaartcon-

troleur die bij de entree controleert wie 

mag worden doorgelaten, wordt door-

gaans niet als beveiliger beschouwd, 

terwijl wie bij een nooduitgang op het 

evenement controleert wie mag worden 

doorgelaten doorgaans wel als een 

beveiliger wordt gezien. Niet iedereen 

ziet dat echter zo. Vergunningverleners 

en adviserende overheidsdiensten  

oordelen bovendien veelal niet op basis 

van argumentatie, maar sluiten aan bij 

eerdere ervaringen of neigen ernaar 

om bij onduidelijkheid te verlangen dat 

beveiligers worden ingezet.

De ontwikkelingen in de EHB-branche 

dwingen kritischer te kijken naar de 

werkzaamheden die voorbehouden 

zijn aan een beveiliger. De beschikbaar-

heid van voldoende evenementen- en 

horecabeveiligers staat onder druk. 

Door bij twijfel (over de vraag of er 

sprake is van beveiligingswerkzaam-

heden) de inzet van beveiligers te 

verlangen zal die druk groter worden 

en op termijn onhoudbaar worden. 

Tegelijkertijd is het onwenselijk dat 

mensen werkzaamheden uitvoeren die 

de veiligheid raken als zij daar niet voor 

zijn opgeleid. 

Onze visie op dit punt
Het ontbreekt aan duidelijkheid over wat een beveiliger moet doen en wat ook 

door een niet-beveiliger mag worden gedaan. Duidelijkheid is van groot belang 

om de veiligheid optimaal te kunnen verzorgen. Onderscheid maken tussen 

BHV-werkzaamheden en beveiligingswerkzaamheden kan uitkomst bieden.

Werkzaamheden gericht op het bieden van weerstand tegen opzettelijke 

verstoringen zijn beveiligingswerkzaamheden en voorbehouden aan 

beveiligers. Het moedwillige karakter van de verstoring is hierbij bepalend 

voor het verschil tussen beveiliging en toezicht. Werkzaamheden gericht 

op niet-moedwillige verstoringen kunnen daardoor op een andere manier 

worden belegd. Net als het geval is buiten de EHB-context, waar deze 

werkzaamheden belegd zijn bij bedrijfshulpverleners (BHV-ers). 

Er zijn taken die altijd bij een beveiliger thuishoren. Er zijn taken die 

afhankelijk van het evenement bij een beveiliger of bij een evenementen-

steward thuishoren en er zijn taken die altijd bij een evenementen-steward 

ondergebracht kunnen worden. 

Het is in het belang van de integrale veiligheid dat de werkzaamheden 

die de evenementen-stewards uitvoeren, worden verzorgd door 

dezelfde organisatie als de beveiligers (of in ieder geval van een gedegen 

samengestelde veiligheidsorganisatie) en dat zij aanvullend worden 

opgeleid, in ieder geval op het gebied van crowd management en crowd 

control. De verzameling en verplaatsing van grote groepen mensen kunnen 

namelijk van grote invloed zijn op deze werkzaamheden. 

Beveiligingswerkzaamheden blijven nadrukkelijk voorbehouden aan 

beveiligers. Tegen wanpraktijken (zoals het inzetten van niet-beveiligers 

voor EHB onder de noemer van ‘servicemedewerkers’, ‘sfeerbeheerders’, 

‘glazenophalers’, ‘evenementenbegeleiders’ of welke naam dan ook) moet 

worden opgetreden. 
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Horecabeveiliging
 
De horecasector heeft inmiddels een groeiend tekort aan beveiligers. Coro-
namaatregelen hebben ervoor gezorgd dat in deze sector werkzame bedrij-
ven veelal geen bestaansrecht meer hebben. Vervangend werk was voor de 
vele weekendbeveiligers die van maandag t/m vrijdag vaak een andere baan 
hebben en dit specifieke werk verrichten in de avond/nachtelijke uren in de 
weekenden, geen mogelijkheid. 

Wat betekent dit voor het vinden van 

beveiligers in de horeca de komende 

tijd? Niet iedere beveiliger is geschikt 

om in te zetten in de horeca en er is 

al enige jaren sprake van vergrijzing 

in deze sector. Diensten moeten vaak 

worden geleverd in de weekeinden, de 

nachtelijke uren en qua uren is de inzet 

veelal aan de korte kant. Werkzaamhe-

den worden grotendeels verricht door 

oproepkrachten en parttimers maar 

ook steeds meer door ZZP-beveiligers 

tegen lagere tarieven.

Die lagere tarieven zijn voor velen de 

norm geworden. Helaas helpt dit niet 

voor de aanwas van nieuwe bedrijven 

met personeel in loondienst. In het 

evenementenseizoen zijn ZZP-beveili-

gers niet loyaal aan de horecasector. 

Hierdoor ontstaat een wisselende 

bezetting in de horeca. De horeca 

is gediend met een vaste bezetting 

omdat de horeca veel wekelijks terug-

kerende bezoekers verwelkomt.  

Herkenning van het terugkerende 

publiek is belangrijk, ook om pro-

bleemgasten buiten de deur te 

houden. De bereidheid om deze taak 

wekelijks te vervullen, neemt ook af 

onder met name jongere beveiligers. 

Die trend zien we ook bij de politie.  

Voor de veiligheid van het uitgaans-

leven is de inzet van een vaste groep 

horecabeveiligers essentieel. Mede 

omdat de politie zich geleidelijk terug-

trekt, maar ook vanwege de eisen die 

gesteld worden aan nachtzaken (qua 

verplichte beveiligingsinzet) en de vele 

excessen in uitgaansgebieden met 

drank, drugs en (wapen)geweld wordt 

het werk van de beveiliger steeds 

belangrijker. Het aantal incidenten in 

de horeca wordt niet kleiner. De cijfers 

geven een vertekend beeld. Juist door 

de afwezigheid van de politie worden 

minder bekeuringen uitgedeeld. 

Op grond van de wet mogen gediplo-

meerde horecaportiers niet worden 

ingezet tijdens horecagerelateerde eve-

nementen (veelal in een horeca-concen-

tratiegebied). Vaak moeten bedrijven 

met beveiligers of ESO-gediplomeerden 

dit werk doen. Het is echter logischer 

en wenselijker dat een horecaportier 

die wekelijks werkt bij een horecagele-

genheid ook tijdens horecagerelateerde 

evenementen kan worden ingezet. 
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Dit geldt ook voor steeds vaker voor-

komende collectieve initiatieven in 

horeca-concentratiegebieden met 

toezichthouders. De politie zet minder 

specifieke horecateams in en steeds 

vaker wordt als alternatief gebruik-

gemaakt van toezichthouders. De 

horeca-concentratiegebieden vallen 

volgens de wetgeving eigenlijk niet 

onder de beveiligingstaak; ze zijn 

immers publiek domein. Er zijn weinig 

gemeentelijke beleidsmedewerkers 

die wijs worden uit deze dispariteit in 

regelgeving, laat staan dat de horeca-

ondernemer hier nog uitkomt.

Een punt van aandacht is het gevaar 

van ondermijning in de horeca. De 

coronacrisis zal menige horeca- 

ondernemer financieel op achterstand 

hebben gezet. Een mogelijk risico is 

dat de horeca nu gaat bezuinigen op 

de beveiliging, met als grootste schrik-

beeld dat de beveiliging in handen kan 

komen van criminelen. 

Tenslotte krijgen horecabeveiligers 

steeds vaker te maken met aangiftes 

ten gevolge van voor hen onvermijde-

lijk ingrijpen. Dan blijkt dat de positie 

van de beveiliger juridisch buitenge-

woon zwak is. Horecabeveiligers die 

werken bij gelegenheden of feesten 

met risicodoelgroepen hebben hier 

altijd al mee te maken gehad. Helaas 

hebben de diverse afdelingen Korps-

cheftaken van politie steeds minder 

consideratie met het onvermijdelijke 

aspect van fysiek moeten ingrijpen bij 

calamiteiten. Een veroordeling resul-

teert voor een beveiliger in het intrek-

ken van de benodigde politietoestem-

ming en dit komt steeds vaker voor. 

Zelfs in de aanloop naar een strafzaak 

worden WPBR-passen al ingetrokken 

en in het geval van een sepot, vrij-

spraak of ontslag van rechtsvervol-

ging, niet altijd teruggegeven (bestuur-

lijk recht staat los van strafrecht). Dit 

zorgt ervoor dat horecabeveiliging qua 

arbeidsrechtelijke bescherming steeds 

minder aantrekkelijk wordt. 
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Prijzen worden opgedreven door 

nijpende tekorten. Sommige oproep-

krachten zijn daarnaast ook ZZP’er en 

laten zich bij krapte dan liever inhuren 

als ZZP-er. 

Het is niet altijd duidelijk welke orga-

nisaties daadwerkelijk gespecialiseerd 

zijn in EHB en voldoende omvang heb-

ben in relatie tot het evenement dat zij 

beveiligen. 

Onze visie op dit punt 
Klantgerichtheid, contractuele verplichtingen en commerciële kansen 

kunnen EHB-bedrijven bewegen om concessies te doen in kwaliteitsstan-

daarden. Het is de vraag in welke mate de EHB-branche antwoord kan geven 

op de vraag naar haar diensten. De bovengrens laat zich niet eenvoudig 

vaststellen. EHB-bedrijven moeten niet te veel hooi op de vork nemen en 

geen toezeggingen doen waarvan het niet zeker is dat die in de toekomst 

nog gestand gedaan kunnen  worden. Zo kunnen we voorkomen dat de vei-

ligheid in het geding komt.

Er bestaat geen zekerheid over de beschikbaarheid van oproepkrachten, 

maar door het seizoensgebonden en wisselende aanbod van werk op eve-

nementen zijn vaste arbeidscontracten niet mogelijk. Een beter inzicht in 

de beschikbare capaciteit van het eigen bedrijf en van onderaannemers is 

nodig om gefundeerde toezeggingen te doen. De branchevereniging moet 

onderzoeken hoeveel evenementen- en horecabeveiligers beschikbaar zijn 

en hoe dit aantal zich verhoudt tot de vraag.

Als EHB-bedrijven overvraagd (blijven) worden, komt de veiligheid van eve-

nementen en horeca in het geding. Het is niet alleen de verantwoordelijk-

heid van bedrijven dit gevaar af te wenden. 

Platformorganisaties voor ZZP’ers zijn geen oplossing voor de uitdagingen 

EHB-bedrijven
 
Het precieze aantal beveiligingsbedrijven in Nederland in deze sector is 
onbekend, maar betreft in ieder geval ruim 100 bedrijven, waarvan er ca 30 
lid zijn van de sectie Evenementen- en horecabeveiliging. Ruim 70% heeft 1-7 
medewerkers. EHB is een specialisatie en niet vergelijkbaar met het beveili-
gen van luchthavens, kantoren of bedrijventerreinen. De Nederlandse Veilig-
heidsbranche behartigt de belangen van beveiligingsbedrijven en hanteert 
een keurmerk dat de professionaliteit van EHB-bedrijven moet waarborgen.

EHB is meer dan het inzetten van 

beveiligers. Het is een samenspel van 

kennis, medewerkers en middelen 

om beveiligingsdoelen te bereiken. 

EHB-bedrijven zijn nadrukkelijk niet 

sec uitzendorganisaties. 

Tot de coronacrisis dreigde een tekort 

aan evenementen- en horecabeveili-

gers. Het precieze aantal beschikbare 

evenementen- en horecabeveiligers 

is onbekend, omdat het vrijwel uit-

sluitend om oproepkrachten gaat en 

de beschikbaarheid van hen per dag 

en evenement kan verschillen. Inzicht 

wordt verder gecompliceerd doordat 

evenementen- en horecabeveiligers 

vaak voor meerdere EHB-bedrijven 

werkzaam zijn (maar slechts op één 

plek tegelijkertijd kunnen werken). 

Op basis van inschattingen kan wel 

vastgesteld worden dat de verhouding 

tussen vraag en aanbod zorgelijk en 

ongezond was.

Een klein aantal EHB-bedrijven treedt 

vrijwel uitsluitend als hoofdaannemer 

op, andere treden afwisselend op als 

hoofdaannemer en als onderaanne-

mer. Een enkeling treedt alleen als 

onderaannemer op. De meeste onder-

aannemers werken voor meerdere zo 

niet alle hoofdaannemers. Onderaan-

nemers geven veelal geen garanties. 

Dat is ook lastig: iedere oproepkracht 

is nodig, maar kan zich ook (tot daags 

voor het evenement) afmelden.

Er zijn veel ZZP’ers en ook platformor-

ganisaties voor ZZP’ers. ZZP’ers laten 

zich leiden door marktwerking en 

wachten tot het laatste moment.  
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Samenwerking 

Tot de coronacrisis werden steeds meer en steeds grotere evenementen 
georganiseerd. Bovendien vielen grootschalige evenementen regelmatig 
op hetzelfde moment. Dit alles is van invloed op de vraag naar beveiligers. 
Vroeg of laat worden na de opheffing van de coronamaatregelen weer 
(samenvallende) grootschalige evenementen georganiseerd. 

Organisatoren werken dan bij voor-

keur met één beveiligingsorganisatie. 

Maar geen van de in EHB gespeci-

aliseerde bedrijven kan op zichzelf 

voorzien in het benodigde aantal 

beveiligers voor een grootschalig  

evenement. Samenwerking van meer-

dere EHB-bedrijven is nodig. 

Samenwerking is daarom belangrijk, 

maar ook complex. Geen van de 

onderaannemers in de EHB-branche 

kan individueel voorzien in de behoefte 

van hoofdaannemers. Alleen een coalitie 

van beveiligingsbedrijven kan voldoende 

beveiligers op de been brengen voor 

grootschalige evenementen. Vanwege 

van de EHB, maar schaden de betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid 

van de EHB en daarmee de veiligheid van evenementen en horeca. EHB- 

bedrijven hebben soms geen andere keuze dan werken met ZZP’ers, zelfs 

als ze dat liever niet doen. De condities waaronder ZZP’ers in de EHB werken 

zijn veelal in strijd met het verbod op schijnzelfstandigheid, maar de ZZP’ers 

willen hetzelfde werk niet in loondienst doen. 

EHB-bedrijven worden te vaak en te veel als uitzendorganisatie gezien in 

die zin dat zij uitsluitend de functie krijgen toebedeeld om voldoende bevei-

ligers te leveren. Dat draagt niet bij aan waar het werkelijk om draait: het 

bewaken van de veiligheid. Zo’n eenzijdige benadering remt bovendien de 

innovatie af.

Het ontbreekt veel beveiligingsorganisaties aan de specialisatie en/of de 

benodigde omvang voor de beveiliging van (middel)grote evenementen. 

De in EHB gespecialiseerde bedrijven moeten zich kenmerken door func-

tiegerichte opleidingen, flexibele werknemers, het bezit van het keurmerk 

evenementenbeveiliging of keurmerk horecabeveiliging en de toepassing 

van de cao voor de evenementen- en horecabeveiligingsbranche (voor het 

laatste is lidmaatschap van de sectie Evenementen- en horecabeveiliging 

een vereiste). 
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Onze visie op dit punt
Vergunningverleners moeten zich bewust zijn van de impact van samenval-

lende grootschalige evenementen op de toeleveranciers, waaronder ook 

de bedrijven die voorzien in EHB. Het vergunnen van evenementen is een 

regionale aangelegenheid en is vaak afgestemd op de capaciteit van (even-

eens regionaal georganiseerde) hulpdiensten. EHB-bedrijven werken echter 

landelijk. 

Evenementen toestaan, vraagt om de inzet van voldoende beveiligingsper-

soneel en een reële kijk op hoe dit gerealiseerd kan worden. Aan de ene 

kant voldoende ruimte om samenwerking mogelijk maken, aan de andere 

kant voorkomen dat er gelegenheidscoalities ontstaan die tot daags voor 

het evenement worden gevormd en als los zand aan elkaar hangen. 

Transparantie is de sleutel. Openheid over de rol van hoofdaannemers en 

onderaannemers. Duidelijkheid over wie de regie heeft over de EHB van 

een evenement en de verantwoordelijkheid van onderaannemers naar de 

hoofdaannemers. Geen loterij zonder nieten voor onderaannemers en geen 

platformorganisaties van ZZP’ers die op de dag van het evenement voor het 

eerst kennis maken met elkaar en de hoofdaannemer. Dit vereist zelfreini-

gend vermogen van de branche. 

Voor wat betreft de regelgeving voor het inlenen van beveiligers zou het zo 

moeten zijn dat er met een beveiligingspas van de uitlenende organisatie 

gewerkt kan worden in het uniform van de inlenende organisatie, aangezien 

het doel van de wet is: duidelijkheid verschaffen over wie verantwoordelijk 

is voor de EHB. 

de gefragmenteerde markt kan het al 

gauw gaan om vijf tot vijftien verschil-

lende EHB-bedrijven.

Vergunningverleners die beperkingen 

opleggen aan het aantal onderaanne-

mers, gaan eraan voorbij dat er met 

zulke beperkingen mogelijk niet in de 

totale behoefte kan worden voorzien.

Onderaannemers geven veelal geen 

garanties. Dit heeft onvermijdelijk 

invloed op de garanties die door 

de organisator en hoofdaannemer 

kunnen worden verstrekt aan de 

vergunningverlener.  

 

Daarnaast levert de WPBR knelpunten 

op bij het inzetten van beveiligers van 

een onderaannemer. Voor een beveili-

gingspas met de juiste tenaamstelling 

moet de toestemmingsprocedure voor 

een beveiliger opnieuw doorlopen 

worden. Dit is in tijd niet altijd haalbaar. 

Het alternatief is het ingeleende per-

soneel inzetten in het uniform van de 

ingeleende organisatie, ook als dat er 

meerdere zijn. Dit terwijl voor de burger 

en de politie duidelijk moet zijn welke 

beveiligingsorganisatie verantwoordelijk 

is voor de beveiligingswerkzaamheden. 

De inzet van verschillende uniformen 

levert het tegenovergestelde op. 
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Het aantal aanwezige beveiligers kan 

bij (grootschalige) evenementen  

nauwelijks worden vastgesteld door 

de handhavende overheidsdiensten. 

Op formaliteiten kan wel gehandhaafd 

worden. 

Onze visie op dit punt
Om de veiligheid op evenementen te waarborgen moeten vergunningver-

leners niet alleen kijken naar de capaciteit van de overheidsdiensten, maar 

ook oog hebben voor de capaciteit van private dienstverleners. Landelijke 

afstemming tussen vergunningverleners over samenvallende grootschalige 

evenementen is onvermijdelijk om ernstige tekorten aan evenementen- en 

horecabeveiligers te voorkomen.

Nu evenementen weer worden toegestaan, moet gewaakt worden voor een 

opeenhoping van evenementen. Vergunningverleners, organisatoren en de 

Nederlandse Veiligheidsbranche moeten met elkaar spreken over de moge-

lijkheden en onmogelijkheden. 

Het aantal benodigde beveiligers moet vastgesteld worden aan de hand van 

de doelen en verantwoordelijkheden. Er moet daarbij ruimte zijn om betere 

oplossingen voor te stellen, bijvoorbeeld technologische innovaties  

waarmee dezelfde of betere beveiligingsoplossingen met minder mensen 

gerealiseerd kunnen worden. Staffels bieden geen uitkomst en houden 

innovatie tegen. Een landelijk beleid met betrekking tot de inhuur van 

EHB-bedrijven is dringend noodzakelijk.

De huidige wijze van handhaven en beboeten geeft EHB-bedrijven een 

verkeerde incentive. Het leveren van het benodigde aantal beveiligers zou 

moeten prevaleren boven formaliteiten rondom voorschriften voor het 

inlenen van beveiligers. Onder ‘samenwerking’ meer over de knelpunten ten 

aanzien van deze voorschriften. 

Vergunningverlening en handhaving 
 
Bij een besluit over het verstrekken van een evenementenvergunning 
wordt de capaciteit van de hulpdiensten meegewogen. De capaciteit van 
de landelijk opererende leveranciers, waaronder de EHB-bedrijven, blijft 
buiten beschouwing. 

Nu evenementen weer worden toe-

gestaan na de coronacrisis, kan dat 

leiden tot een opeenstapeling van 

evenementen in een korte periode, 

terwijl de EHB-bedrijven nog onvol-

doende hersteld zijn van de impact 

van de coronacrisis en niet in staat zijn 

geweest om voldoende capaciteit aan 

te trekken.

Het aantal benodigde beveiligers per 

evenement kan worden vastgesteld in 

overleg met de vergunningverlener, 

politie, organisatie en het EHB-bedrijf. 

Maar het komt ook voor dat een aantal 

opgelegd wordt door de vergunning-

verlener. Het is niet altijd duidelijk 

waarop deze aantallen (of het beleid 

wat eronder ligt) zijn gebaseerd.

De handhaving op de naleving van 

afspraken en regelgeving door 

EHB-bedrijven verschilt per regionale 

eenheid van de politie. In alle gevallen 

is het aantal benodigde beveiligers in 

zekere zin ondergeschikt aan het nale-

ven van WPBR-voorschriften. Voor-

schriften die nauwelijks uitvoerbaar 

zijn binnen de EHB-context. 

Bij wijzigingen (die onvermijdelijk 

zijn bij het werken met oproepkrach-

ten) kan een EHB-bedrijf linksom of 

rechtsom beboet worden. Niet inspe-

len op bijvoorbeeld uitval op het  

allerlaatste moment kan beboet wor-

den, vanwege het ontstaan van een 

tekort aan beveiligers. Wél inspelen 

op de wijziging kan beboet worden, 

omdat de situatie dan niet meer over-

eenstemt met de bij de aanmelding 

verstrekte gegevens of omdat het niet 

meer mogelijk is om een beveiligings-

pas op naam van de inlenende organi-

satie te verkrijgen. Reservecapaciteit 

aanhouden is geen reële optie, omdat 

dit de tekorten op andere plaatsen 

zou vergroten.
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Toezicht
 
Om bovengenoemde wijzigingen tot stand te laten komen is medewerking 
nodig van alle EHB-bedrijven in Nederland. Er wordt een ommezwaai gemaakt 
in de manier waarop al jaren werd gewerkt. Om te zorgen dat deze verandering 
ook daadwerkelijk plaatsvindt zou er een toezichthoudend orgaan aangesteld 
kunnen worden. Op basis van klachten uit de markt kan dit toezichthoudend 
orgaan optreden. 

Dit toezichthoudend orgaan zou kun-

nen bestaan uit vertegenwoordigers 

van EHB-bedrijven en wellicht het 

Keurmerk. De vertegenwoordigers van 

EHB-bedrijven kennen de markt en 

problematiek namelijk het allerbeste 

en kunnen hierdoor inhoudelijk het 

beste oordelen. Om te voorkomen dat 

de slager zijn eigen vlees keurt is van 

belang ook voldoende andere partijen 

in dit toezichthoudend orgaan plaats 

te laten nemen. 

Het Keurmerk evenementenbeveiliging of Keurmerk horecabeveiliging kan 

hierin een rol spelen. Een uitgebreidere controle op de naleving van afspra-

ken zou kunnen bijdragen aan het beter naleven van afspraken. Hierdoor 

komt er een incentive om de afspraken beter na te leven. Gebeurt dit niet, 

dan kan het keurmerk worden ingetrokken of niet worden verleend. Zonder 

keurmerk kan men geen lid zijn van de Nederlandse Veiligheidsbranche. 
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Toekomst
 

Hoe het najaar 2021 en 2022 eruit gaan zien kan helaas niemand ons vertellen.  

Er zijn grofweg drie scenario’s voor de evenementen: 

GROEN    snelle heropstart van evenementen na een snelle vaccinatiecampagne 

en heropstart van de samenleving; 

ORANJE   een gefaseerde heropstart van de samenleving waarbij bepaalde  

categorieën evenementen eerder kunnen plaatsvinden dan andere; 

ROOD   een uitgestelde heropstart, doordat de coronapandemie voortduurt, 

vaccinaties niet op korte termijn voldoende basis geven voor openstel-

ling en er geen overeenstemming komt over voorwaarden waaronder 

evenementen weer kunnen starten. 

De EHB-bedrijven moeten op alle scenario’s zijn voorbereid. Daarom moet de 

branche aan de slag, NU. 
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Betrouwbaar. Betrokken. Toekomstbestendig.

De sectie Evenementen- en Horecabeveiliging van de Nederlandse Veilig-
heidsbranche is een sectie die mensen veilig evenementen en horeca wil 
laten bezoeken. Dit geeft uitdrukking aan de identiteit die we nastreven. 
Een identiteit die wordt gedragen door drie kernwaarden: betrouwbaar, 
betrokken en toekomstbestendig. Deze waarden zijn bepalend voor onze 
visie en ons handelen.

De Nederlandse Veiligheidsbranche, 

sectie Evenementen- en Horecabevei-

liging wil betrokken zijn en blijven bij 

het realiseren van veiligheid bij evene-

menten en in de horeca. Dat kan alleen 

door betrouwbaar te zijn, nu en in de 

toekomst. Voor ons betekent ‘betrouw-

baar’ ook dat we alleen toezeggingen 

doen die we kunnen waarmaken, dat 

we integer zijn over wat we kunnen 

leveren en transparant zijn over de  

uitdagingen (zowel binnen de eigen 

branche als daarbuiten) die de kwaliteit 

van EHB in het gedrang kunnen  

brengen. Dit moet zichtbaar zijn in  

het handelen van de EHB-bedrijven: 

doe wat je zegt en zeg wat je doet.

De toekomstbestendigheid van de EHB 

vraagt aandacht voor de hierboven 

beschreven aspecten van het speel-

veld, maar ook om vernieuwingen. EHB 

moet innoveren en bij de invulling van 

beveiligingsoplossingen verder kijken 

dan het oude vertrouwde inzetten 

van beveiligers. Ontwikkelen is nodig 

om niet alleen nu, maar ook in de 

toekomst mee te gaan met de veran-

derende omgeving en de dynamiek en 

behoeften van evenementen. 
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Colofon Meer informatie
Sectie Evenementen- en horecabeveiliging

De Nederlandse Veiligheidsbranche

Postbus 693

4200 AR GORINCHEM

T +31 (0)183 646 670

E info@veiligheidsbranche.nl

www.veiligheidsbranche.nl

Bijlage
 
Beveiligingswerkzaamheden: alle werkzaamheden die te maken hebben 
met moedwillige verstoringen van de veiligheid.

Afhankelijk van het risicoprofiel van het evenement; Sommige werkzaamheden 

zijn in het ene geval wel beveiligingswerkzaamheden en in het andere geval 

niet. Op basis van het risicoprofiel zal in overleg met de diensten en de 

organisatie gekeken worden of deze werkzaamheden door een beveiliger of een 

evenementen steward uitgevoerd kunnen worden.

BHV-werkzaamheden; werkzaamheden die niet zijn gericht op moedwillige 

verstoringen van de veiligheid. Deze werkzaamheden dienen wel uitgevoerd te 

worden door een hiertoe opgeleide medewerker. Deze medewerker dient goed 

gebrieft te worden over zijn taken en werkzaamheden. De borging van deze 

briefing is in handen van de beveiligingsorganisatie. 

©  Nederlandse Veiligheidsbranche 2021 - Het overnemen, op wat voor 

manier dan ook, van enig deel van dit document mag slechts geschieden na 

schriftelijke toestemming van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Hoewel 

tijdens de opmaak de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht is genomen 

aanvaarden de uitgever, de Nederlandse Veiligheidsbranche, noch de auteur 

enige aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste gegevens, de mogelijke 

oorzaken en de mogelijke gevolgen daarvan. De uitgever meent alle rechten 

van afbeeldingen te bezitten of daar afspraken over te hebben gemaakt. 

Indien rechthebbenden toch een opmerking hebben, kunnen zij zich tot de 

Nederlandse Veiligheidsbranche wenden.

De Nederlandse Veiligheidsbranche is de brancheorganisatie

van alle bedrijven die economisch actief zijn in de veiligheidsbranche
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