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Dat is het beeld eind 2021. Een branche 
die het vaak lastig heeft, maar die een 
essentiële rol vervult als het gaat om 
veiligheid. Zonder goede evenementen- 
en horecabeveiligers kan veel 
horeca niet open en kunnen de vele 
evenementen waar dit land om bekend 
staat, niet gehouden worden. Immers, 

veiligheid moet op nummer 1 staan. 
Als eerste antwoord op de uitdagingen 
waar we de komende tijd voor staan, 
heeft de sectie Evenementen- en 
Horecabeveiliging van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche haar ‘Visie op 
evenementen- en horecabeveiliging’ 
gepubliceerd. Hiermee willen we 

twee belangen dienen. Ten eerste het 
optimaal garanderen van de veiligheid 
in en rond de Nederlandse horeca en 
op evenementen. Daarnaast vormt 
onze visie een aanzet voor een (meer) 
gezonde bedrijfstak. Het een kan niet 
zonder het ander.

Het beeld van de evenementen- en horecabeveiliging was de laatste jaren 
zorgelijk: groeiende concurrentie veroorzaakte druk op de marges, bedrijven 
hadden moeite zich met meerwaarde te onderscheiden en de arbeidsmarkt 
werd steeds krapper. En daar kwam de coronacrisis overheen. Evenementen- 
en horecabeveiligers kozen vaak voor ander werk en het is de vraag of ze ooit 
in onze branche zullen terugkeren.

Wie moedwillig de orde verstoort, krijgt te maken met een 
beveiliger. Als van opzet echter geen sprake is, kan iemand 
prima worden aangesproken door een andere medewerker 
uit de evenementenorganisatie, bijvoorbeeld een BHV-er of 
een evenementen-steward. Het is wel belangrijk dat iedereen 
die zich met veiligheid bezighoudt vanuit één organisatie 
worden aangestuurd.

De politie heeft steeds minder tijd voor toezichthoudende 
taken. Dat zien we met name rond de horeca. Het aantal 
incidenten en excessen in uitgaansgebieden wordt niet 
kleiner. Voor de veiligheid van het uitgaansleven is de 
inzet van een vaste groep horecabeveiligers essentieel. 
Deze horecabeveiligers zouden ook kunnen werken op 
evenementen die direct aan de horeca gerelateerd zijn. Nu 
staat regelgeving dit vaak in de weg. 

Belangrijk is ook dat beveiligers die met geweld worden 
geconfronteerd een betere juridische bescherming krijgen 
en dat de onderwereld geen grip krijgt op de bovenwereld, 
bijvoorbeeld in de horeca (ondermijning). 

VISIE

Wat is de rol van een 
beveiligingsbedrijf? 

De ontwikkelingen in de branche dwingen ons 
kritischer te kijken naar werkzaamheden die 
voorbehouden zijn aan beveiligers en werk 
dat (ook) door anderen kan worden gedaan. 
Duidelijkheid, die nu vaak ontbreekt, is van 
groot belang om de veiligheid optimaal te 
waarborgen. 

Een korte samenvatting van de belangrijkste onderdelen uit deze visie
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Hoe worden we  
gezamenlijk beter? 

Evenementen- en horecabeveiliging is meer dan het 
inzetten van beveiligers. Onze bedrijven zijn geen uit-
zendorganisaties, hoewel ze nog te vaak wel zo worden 
gezien. Evenementen- en horecabeveiliging is een 
samenspel van kennis, medewerkers en middelen om 
beveiligingsdoelen te bereiken. Alleen op die manier 
kan de sector tot innovatie komen, die een wezenlijk 
bijdrage levert aan toekomstbestendige veiligheid.

1 Een van onze principes is dat 
beveiligingsbedrijven niet te veel 

hooi op de vork nemen en geen toe-
zeggingen doen waarvan niet zeker zijn 
of ze gestand gedaan kunnen worden. 
Dat begint met een goed inzicht in de 
beschikbare capaciteit van het eigen 
bedrijf en van onderaannemers.

2 Van de circa 100 beveiligingsbe-
drijven die gespecialiseerd zijn 

in evenementen- en horecabeveili-
ging heeft 70 procent niet meer dan 
zeven werknemers. Geen van deze 
bedrijven kan op zichzelf voorzien 
in het aantal beveiligers dat nodig is 
voor een grootschalig evenement. 
Samenwerking is daarom essentieel. 
Vergunningverleners moeten hiermee 
veel meer rekening houden en geen 
beperkingen opleggen aan het aantal 
onderaannemers.

3 Tegelijk moet voorkomen worden 
dat gelegenheidscoalities 

ontstaan, die tot daags voor een 
evenement worden gevormd en als los 
zand aan elkaar hangen. Transparantie 

is de sleutel: openheid over de rol van 
hoofdaannemers en onderaannemers 
en duidelijkheid over wie de regie 
heeft. Voor wat betreft de regelgeving 
moet het zo zijn dat beveiligers met 
een beveiligingspas van de uitlenende 
organisatie kunnen werken, in het 
uniform van de inlenende organisatie. 
Het doel van de wetgever is immers 
duidelijkheid geven over wie 
verantwoordelijk is voor de beveiliging. 

4 Om de veiligheid op evenemen-
ten te waarborgen, moeten 

vergunningverleners niet alleen kijken 
naar de capaciteit van overheids-
diensten als politie en brandweer. 
Een goed beeld van de benodigde 
capaciteit van beveiligingsbedrijven is 
ook essentieel. Er moet ruimte zijn om 
technische innovaties voor te stellen, 
waardoor soms minder mensen nood-
zakelijk zijn. Verder moet gewaakt 
worden voor een opeenhoping van 
grootschalige evenementen. Dat 
vraagt landelijke samenwerking  
tussen alle betrokken partijen.

 
Om bovengenoemde wijzigingen tot stand te laten komen, is medewerking nodig 
van alle evenementen- en horecabeveiligingsbedrijven. Om ze te realiseren kan 
een onafhankelijk toezichthoudend orgaan ingesteld worden, dat op basis van 
klachten uit de markt kan optreden. Hierbij kunnen het Keurmerk Evenementen-
beveiliging en het Keurmerk Horecabeveiliging een rol spelen. 

ACTIEPROGRAMMA 

Ontwerpen toetsingskader, bedoeld 
voor organisatoren van evenementen, 
horecaexploitanten, vergunningverleners 
en adviseurs (wat zijn de taken 
van een beveiliger en onder welke 
randvoorwaarden?)

Inventarisatie van ervaringen met 
horecateams (welke afspraken kunnen 
met politie en gemeenten gemaakt 
worden?)

Overleg met betrokken partijen over 
het inzetten van horecabeveiligers 
op evenementen die aan de horeca 
gerelateerd zijn (aanpassing regelgeving).

Signalen van ondermijning in de 
horeca onder de aandacht brengen van 
betrokken partijen.

Inventariseren hoe vaak geweld tegen 
beveiligers voorkomt en afspraken 
maken met de politie over opvolging van 
aangiftes.

Onderzoek doen naar de precieze 
omvang van de markt van evenementen- 
en horecabeveiliging en van het aantal 
beschikbare beveiligers.

Ongebreidelde groei van het aantal 
zzp’ers in de branche een halt toeroepen 
(einde maken aan schijnzelfstandigheid).

Opstellen van een kalender van 
alle (grote) evenementen, waarmee 
zicht wordt gekregen op eventuele 
piek-momenten.

Inzicht geven in de wenselijke wijze van 
samenwerking tussen hoofdaannemers 
en onderaannemers bij grootschalige 
evenementen, bedoeld voor 
opdrachtgevers, vergunningverleners en 
adviseurs.

Landelijke afstemming realiseren over 
aantal evenementen, beschikbare 
capaciteit van hulpverleners en 
beveiligers (en vaststellen wat te doen bij 
tekorten). 

Innovatieve oplossingen uitproberen.

Orgaan instellen om naleven afspraken 
op basis van de visie te controleren.

Actieve lobby en communicatie met Taco 
Van Luyten als boegbeeld en thought 
leader.


