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Veel beveiligingsbedrijven zijn eind 2021 

opnieuw getroffen door een harde lockdown. 

Om de gevolgen van de coronacrisis zoveel 

mogelijk te beperken, heeft de Nederlandse Vei-

ligheidsbranche zich het afgelopen jaar keihard 

ingezet. Mede dankzij een groeiend ledental, 

groeit gelukkig ook onze invloed. Dat leest u ook 

in dit tweede halfjaarbericht over 2021.

Naast de problemen van vandaag, zoeken we 

ook antwoorden op de uitdagingen van morgen. 

Hopelijk kunnen we daarom snel starten met 

een mooie campagne gericht op de arbeids-

markt en het imago van onze beveiligers. En 

hopelijk komt in 2022 ook een doorbraak als het 

gaat om meer samenwerking tussen politie en 

beveiligingsbedrijven. Op onze inzet kunt u in 

elk geval blijven rekenen.

Ard van der Steur

Voorzitter Nederlandse Veiligheidsbranche

Nederlandse Veiligheidsbranche

Halfjaarbericht juli - december 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.

Postbus 693, 4200 AR Gorinchem
Stephensonweg 14, 4207 HB Gorinchem
T 0183 646 670
E info@veiligheidsbranche.nl
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Nieuwe houders  
Keurmerk Beveiliging

• KVA Beveiliging B.V.

• Beveiliging

• BIC Security B.V.

• Horecabeveiliging

• Alpha Security Group B.V.

• Beveiliging

• RBC Group

• Beveiliging

• DDT Security B.V.

• Evenementenbeveiliging

• Unit 14 beveiliging

• Beveiliging

• Security Service Nederland          

• Beveiliging

• Security Crew Central B.V.

• Beveiliging
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Mbo-opleidingen tot beveiliger  
geheel vernieuwd

Het afgelopen jaar is de laatste hand gelegd 
aan de vernieuwing van de mbo-opleidingen tot 
beveiliger. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven 
hebben het zogeheten ‘kwalificatiedossier’ (de 
eisen waaraan een beveiliger moet voldoen) 
grondig herzien.

De Nederlandse Veiligheidsbranche was hierbij nauw betrokken, zegt voorzitter Ard van der Steur. “We hebben 
ons in het vernieuwde kwalificatiedossier met name gericht op drie aspecten: de toename van technische middelen, 
het focussen op relevante kennis en het benadrukken van skills en vaardigheden. In een winkel sta je niet in de hoek te 
kijken of het allemaal goed gaat, maar ben je vraagbaak voor alles wat je maar kunt bedenken. Dus dat element van 
gastvrijheid is bijvoorbeeld aangescherpt.”

Scholen kunnen het nieuwe kwalificatiedossier sinds 1 augustus 2021 gebruiken.

Ook minister Grapperhaus wil meer samenwerking politie en beveiligers 

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft 
aangekondigd te laten onderzoeken hoe particuliere 
beveiligingsbedrijven kunnen bijdragen aan betere 
beveiliging van bedreigde personen. 

Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche, is een groot voorstander van 
meer publiek-private samenwerking. “Wij denken dat 
beveiligingsbedrijven – onder regie van het bevoegd 
gezag – een prima bijdrage kunnen leveren aan de 

veiligheid op veel terreinen”, zegt Van der Steur, die 
de uitspraken van de minister beschouwt als een 
“prima eerste stap”.

Een onafhankelijke commissie onder leiding van 
voormalig topambtenaar Gertjan Bos heeft in 
2021 ook gepleit voor onderzoek naar versterking 
van de de samenwerking tussen politie en 
beveiligingsbedrijven, juist omdat de politie  
vaak een tekort aan mankracht heeft.

Coalitieakkoord goed ontvangen
De Nederlandse Veiligheidsbranche is positief over de 1 miljard euro die het nieuwe kabinet extra wil 
uittrekken voor de veiligheid van ons land. Het geld zal onder andere worden besteed aan de aanpak 
van de ondermijning, waarbij de onderwereld en de bovenwereld met elkaar verstrengeld raken.

De Nederlandse Veiligheidsbranche roept het nieuwe kabinet echter op ook maatregelen te nemen om 
de druk op de politie te verminderen en de veiligheid beter te borgen. “Dit is hét moment om serieus werk te 
maken van het versterken van de publiek-private samenwerking tussen politie en particuliere beveiligingsbedrijven.” 

Een uitgebreid interview over 
de nieuwe opleidingseisen is 
te vinden op de website van 
de Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. 

Scan hiervoor de QR-code.

Coronasteun wordt voortgezet  
(en beveiligers krijgen erkenning)

Het was soms hard trekken, 
maar een groot deel van 
de beveiligingsbedrijven 
mag tijdens de coronacrisis 
rekenen op steun van de 
overheid. Om dit te realiseren 
heeft de Nederlandse 
Veiligheidsbranche in 2021 
onder voorzitterschap van 
Ard van der Steur vaak 
samenwerkt met andere 
commerciële dienstverleners 
(cateraars, schoonmakers, 
verhuizers). 

“Met name de oproep tot 
thuiswerken, het eerder 
sluiten van bedrijven en 
geen events, heeft grote 
gevolgen voor de omzet en 
de werkgelegenheid in onze 
sectoren”, zei Ard van der 

Steur, die ook pleitte voor 
een langetermijnvisie. “We 
kunnen niet van lockdown 
naar lockdown blijven 
hobbelen.”

Positief nieuws was dat het 
kabinet eind 2021 (anders 
dan bij de start van de 
coronacrisis ruim anderhalf 
jaar eerder) geen twijfel 
heeft laten bestaan over de 
cruciale rol van beveiliging in 
de samenleving. Beveiligers 
vervullen een ‘onmisbare 
functie’ en oefenen een 
‘cruciaal beroep’ uit, zegt het 
kabinet. Dit betekent dat ze 
recht hebben op noodopvang 
voor hun kinderen als ze er 
niet in slagen deze zelf onder 
te brengen.
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Branche blijft bezorgd over veiligheid 
op evenementen
Het wordt een probleem voor als de acute coronacrisis voorbij 
is: overheden hebben vaak onvoldoende aandacht voor de 
veiligheidsrisico’s in de (nacht)horeca en op evenementen. Dat 
staat in de branchevisie op evenementen- en horecebeveiliging 
die de Nederlandse Veiligheidsbranche in oktober 2021 heeft 
gepubliceerd.

In de branchevisie, die is opgesteld door de sectie Evenementen- en Horecabeveiliging, wordt ingegaan 
op mogelijke oplossingen. Dat varieert van een andere opstelling van opdrachtgevers ten opzichte van 
beveiligingsbedrijven (die veiligheid als eindproduct willen leveren en niet als uitzendorganisaties voor 
aantallen beveiligers willen dienen), tot een betere planning van evenementen en betere samenwerking 
tussen politie en beveiligingsbedrijven.

De oproep aan alle partijen die betrokken zijn bij de veiligheid op evenementen en in de horeca is 
ondertekend door Ard van der Steur (voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche) en Taco Van Luyten 
(voorzitter van de sectie Evenementen- en Horecabeveiliging van de branche).

De branchevisie 
is te lezen door 
de QR-code te 
scannen

Eindelijk weer één CAO voor de hele branche

Concurreren, prima! Maar niet op arbeidsvoorwaarden. 
Daarom is het goed dat er weer één CAO voor reguliere 
beveiliging van toepassing is op de veiligheidsbranche. Ook 
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het 
afgelopen jaar tot dit inzicht gekomen. Jammer dat juridische 
procedures nog steeds doorlopen, maar het is duidelijk dat 
er maar plaats is voor één cao Particuliere Beveiliging die 
voor alle beveiligingsbedrijven geldt, lid of geen lid van een 
werkgeversvereniging.

“Het is goed om te bedenken dat de CAO een minimum is en dat 
het bedrijven - of organisaties van bedrijven - altijd vrijstaat om 
daarboven aanvullende afspraken voor eigen mensen te maken”, 
aldus de Nederlandse Veiligheidsbranche.

Bij de procedures rond de CAO is goed samengewerkt met de 
VEB die ook het belang van één CAO onderschrijft. 

Samenwerking ook in 2022

De samenwerking met de Federatie 
Veilig Nederland, VEB  en BPOB zal ook 
in 2022 intensief worden voortgezet. 
Onder het voorzitterschap van Ard van 
der Steur bereiden deze verenigingen 
de gezamenlijke overleggen voor met 
justitie en politie. Die samenwerking 
leverde in de afgelopen jaren een 
gezamenlijke agenda op en duidelijke 
afspraken over de gewenste wijzigingen 
in de op beveiligers en beveiliging van 
toepassing zijnde wetgeving. Het is 
jammer dat één branchevereniging niet 
aan deze samenwerking meedoet. 

De uitnodiging voor deelname staat uit!

Ook MKB blij met één CAO
Het midden- en kleinbedrijf mag ook blij zijn dat er de komende jaren één CAO zal gelden voor de hele 
bedrijfstak van de particuliere beveiliging. Dat is de mening van drie insiders die opkomen voor het mkb-
belang in de branche. “Concurrentie op arbeidsvoorwaarden is het laatste dat we moeten willen.” Tegelijk hebben ze 
wel ideeën om de CAO te moderniseren.

Oscar Tieman (actief lid van de sectie MKB 
van de Nederlandse Veiligheidsbranche), 
Jan Kuipers en Hans Duijst (beiden 
bestuurders van de Vereniging Erkende 
Beveiligingsbedrijven VEB) kwamen in 
november aan het woord in de internet-
rubriek ‘Passie voor Veiligheid’.

Het hele interview is te lezen door 
de QR-code te scannen.

Eindelijk zicht op aanpassing verouderde Wpbr?

Het gaat niet snel, maar geleidelijk brak in 2021 
op veel plaatsen het besef door dat er dringend 
behoefte is aan vernieuwing van de Wet particuliere 
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). 
Hopelijk kan daarmee in 2022 een begin gemaakt 
worden; beveiligingsbedrijven zitten er dringend op te 
wachten.

De Wet particuliere beveiligingsorganisaties en 
recherchebureaus (WPBR) dateert van 1997. “De wet 
en de praktijk lopen inmiddels zover uiteen dat het een 
normale bedrijfsvoering van de beveiligingsorganisaties en 
recherchebureaus in de weg staat”, zegt Ard van der Steur, 
voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche.
Bedrijven moeten acht tot twaalf weken wachten op 
een toestemming en een legitimatiebewijs voor nieuwe 
medewerkers, bovenop de normale wervings- en 
selectieprocedure. Beveiligers hebben soms wel 15 
verschillende legitimatiebewijzen. Dit kost de branche 
sollicitanten die niet zo lang kunnen wachten om aan de 
slag te gaan, terwijl beveiligers - door de krapte op de 
arbeidsmarkt - hard nodig zijn.
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Naleving CAO wordt desnoods via rechter afgedwongen
Het Sociaal Fonds Particuliere 
Beveiliging (SFPB), dat controleert 
of de CAO Particuliere Beveiliging 
wordt nageleefd, heeft een 
belangrijke overwinning geboekt. 
Een beveiligingsbedrijf dat aan 
de CAO wilde ontkomen door 
personeel in te huren van een 
(eigen) zogeheten personeels-BV, 

moet voor dit personeel de CAO 
Particuliere Beveiliging toepassen 
en niet een voor het bedrijf 
‘goedkopere’ uitzend-CAO. Dit is 
bepaald door de kantonrechter in 
Leeuwarden.

Over bedrijven die deze 
ontwijkings”truc” toepassen, 

ontvangt het SFPB veel signalen 
van leden van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche. Deze 
rechterlijke uitspraak toont 
aan dat het zinvol is dat 
beveiligingsbedrijven melding 
maken van mogelijke ontwijking 
van de CAO. 

Nieuwe bestuursleden
De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft in het 
tweede halfjaar van 2021 twee nieuwe bestuursleden 
gekregen. De nieuwe bestuurders zijn Taco Van 
Luyten (directeur van Intelligent Security), die 
voorzitter is van de sectie Evenementen- en 
Horecabeveiliging (EHB), en Koos Schoonbeek 
(directeur Pinkerton), tevens voorzitter van de sectie 
Particulier Onderzoeksbureau (POB).

Het is te lezen door de 
QR-code te scannen.

Alarmcentrales brengen loze  
alarmeringen met 80 procent terug
 
De erkende Nederlandse alarmcentrales zijn 
erin geslaagd het aantal loze overvals-alarmen 
bij de politie met 80 procent te verminderen. 
Dat zegt Alex van Druten, de nieuwe voorzitter 
van het operationeel overleg van de Verenigde 
MARC’s, de 22 particuliere alarmcentrales en 
videotoezichtcentrales, die zijn aangesloten bij de 
Nederlandse Veiligheidsbranche en de Federatie 
Veilig Nederland.

Sinds 1 juli 2021 geldt landelijk de afspraak 
dat een overvalalarm eerst wordt geverifieerd 
door de alarmcentrale en er vrijwel niets meer 
rechtstreeks naar de politie gaat. “Een logische 
stap”, zegt Van Druten, “waar wij van harte 
achterstaan, en een werkmethode die overigens in de 
praktijk al vaak werd toegepast. Dit legt wel een extra 
verantwoordelijkheid bij de alarmcentrales. Het blijkt 
echter in de praktijk goed te werken.”

Een interview met Alex van Druten werd in 
december gepubliceerd in onze internet-rubriek 
‘Passie voor Veiligheid’. 

Het is te lezen door de 
QR-code te scannen.

Nieuwe voorzitter sectie EHB Taco Van Luyten: 
‘Evenementen- en horecabeveiliging staat na 
corona voor grote uitdagingen’.


