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Het voorjaar van 2022 stond in het teken van 

de heropening van Nederland. Na 2 jaar van 

corona ging alles open en leek corona even 

van het toneel verdwenen. Dit bracht nieuwe 

uitdagingen met zich mee, vooral voor de 

evenementen- en horecabeveiliging. 

Het tekort aan beveiligers werd dit halfjaar 

zichtbaar, niet alleen in de evenementensector, 

maar over de hele branche. Hét moment voor 

de brancheorganisatie om de campagne ‘wat 

voor beveiliger ben jij?’ te lanceren. 

Uiteraard heeft de vereniging zich ook afgelopen 

periode ingezet op belangrijke zaken voor 

de branche, of het nu gaat om de dagelijkse 

zaken, de vernieuwing van de Wpbr of het 

ontwikkelen van Publiek Private Samenwerking. 

De vereniging staat voor de branche.

Ard van der Steur

Voorzitter Nederlandse Veiligheidsbranche

Nederlandse Veiligheidsbranche

Halfjaarbericht januari – juni 2022
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Doe nu onze test! 
Scan hiervoor de QR-code.

Branchescan 2021: grote zorgen om 
capaciteit beveiligingsbranche
De beveiligingsbranche heeft de afgelopen jaren zware 
klappen gekregen. De omzet onder leden van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche herstelde marginaal (met 3,8%) naar 
1,35 miljard euro, maar zit nog op het niveau van jaren 
geleden. Het aantal werkzame personen daalde (met 3,7%) 
naar 24.896 arbeidsplaatsen. De klap was het hardst in de 
evenementen- en horecabeveiliging. Het is nog maar de vraag of 
uitgestroomde professionals terugkeren na het opheffen van de 
coronamaatregelen. Lees meer 

Wat voor beveiliger ben jij?
Om het tekort aan beveiligers het hoofd te bieden startte de 
Nederlandse Veiligheidsbranche dit voorjaar een imago- en 
wervingscampagne. Een campagne die vooral jongeren moet 
interesseren in een baan als beveiliger. De veiligheidsbranche 
wil beveiligers positief onder de aandacht brengen en daarmee 
een dreigend tekort aan beveiligers aanvullen. De campagne 
heeft inmiddels 14 miljoen views opgeleverd. Lees meer  

Nederlandse Veiligheidsbranche 
De Nederlandse Veiligheids-
branche behartigt de belangen 
van bedrijven die zich bezighou-
den met beveiliging en beheer-
sing van risico’s met betrekking 
tot personen, objecten en 
bedrijfsvoering. De omzet van 
de branche is circa 1,35 miljard 
euro. Er zijn ongeveer 25.000 
beveiligingsmedewerkers actief 
in Nederland, van wie 90 pro-
cent werkt bij een bedrijf dat is 

aangesloten bij de Nederlandse 
Veiligheidsbranche.

De Nederlandse Veiligheids-
branche 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 Veiligheidsbran-
che laat een beveiligingsbedrijf 
zien dat het de professionele 
partner is die de opdrachtgever 
een stap verder brengt bij het 
oplossen van zijn veiligheids-
vraagstukken. Alle leden van de 
Nederlandse Veiligheidsbranche 
beschikken over een keurmerk.

https://www.veiligheidsbranche.nl/branchescan-2021-grote-zorgen-om-capaciteit-beveiligingsbranche/
https://www.veiligheidsbranche.nl/wat-voor-beveiliger-ben-jij-veiligheidsbranche-start-wervingscampagne/
https://www.watvoorbeveiligerbenjij.nl/
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Begin januari toonde 
de Nederlandse 
Veiligheidsbranche zich 
positief over de 1 miljard 
euro die het nieuwe kabinet 
extra wil uittrekken voor de 
veiligheid van ons land. De 
branchevereniging pleitte 
voor meer publiek-private 
samenwerking. Ard van der 
Steur: “Nu het extra geld is 
toegekend, moet nagedacht 
worden over de rol van de 
particuliere sector in het 
veiligheidsdomein. Hoe kunnen 
we helpen en wat is daar voor 
nodig?” Lees meer 

Op donderdag 17 februari 
stond een volgend commis-
siedebat gepland over de 
politie. Vooruitlopend op dat 

debat verdiept de Neder-
landse Veiligheidsbranche 
haar visie op samenwerking 
met dit onderdeel van de vei-
ligheidsketen. Lees meer 

Er werd in het debat 
specifiek gesproken over 
de samenwerking op het 
gebied van arrestantenzorg. 
“De taak waar de politie voor 
staat, zeker met het oog op de 
aanpak van georganiseerde 
criminaliteit en ondermijning, 
is zeer omvangrijk”, volgens 
Ard van der Steur. “Meer en 
betere samenwerking met 
de veiligheidsbranche kan 
helpen die taak uitvoerbaar te 
houden”. Lees meer 

In april organiseerden de Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding 
en Veiligheid (NCTV), de Vereniging 
Beveiligingsmanagers Nederland (VBN) 
en de Nederlandse Veiligheidsbranche 
een rondetafel bijeenkomst over publiek-
private samenwerking in Nederland. 
De bijeenkomst werd geleid door Egon 
Hoppe, partner bij Deloitte Consulting. 
Onder de geïnteresseerde deelnemers 
bevonden zich vertegenwoordigers van 
de politie, het ministerie van Justitie en 
Veiligheid, het Openbaar Ministerie en de 
Koninklijke Marechaussee. 

De Nederlandse Veiligheidsbranche maakt goede vorderingen 
met het vorm geven aan Publiek Private Samenwerking 

Ronde tafel bijeenkomst NCTV (Aalbersberg), de VBN (Van Oranje 
Nassau) en de Nederlandse Veiligheidsbranche (Van der Steur)

https://www.veiligheidsbranche.nl/nederlandse-veiligheidsbranche-roept-op-tot-meer-publiek-private-samenwerking/
https://www.veiligheidsbranche.nl/veiligheidsbranche-kan-helpen-omvangrijke-taak-politie-uitvoerbaar-te-houden/
https://www.veiligheidsbranche.nl/publiek-private-samenwerking-rond-arrestantenzorg/
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Stelsel bewaken en beveiligen
De minister van Justitie en Veiligheid wil nadrukkelijk private 
partijen betrekken bij de uitvoering van het stelsel bewaken en 
beveiligen. Door dit stelsel kunnen ook bedreigde advocaten, 
journalisten, officieren van justitie en bijvoorbeeld rechters 
gaan en staan waar ze willen en in vrijheid werken en leven. 
Dat is voor veel inwoners van ons land heel gewoon, maar voor 
bedreigde personen niet. Lees meer 

Begin juni organiseerde de Vaste Kamercommissie voor 
Justitie en Veiligheid een rondetafelgesprek over het 
stelsel bewaken en beveiligen en de evaluatie daarvan. 
Vertegenwoordigers van de Tweede Kamer gingen in 
gesprek met wetenschappers en onderzoekers, met 
betrokken partijen in het stelsel bewaken en beveiligen, 
met ervaringsdeskundigen en met operationeel experts. 
Voorzitter Ard van der Steur schoof aan namens de 
Nederlandse Veiligheidsbranche, hier een video registratie 
van zijn bijdrage. Lees meer 

Wet particuliere beveiligingsor-
ganisaties en recherchebureaus 
(Wpbr) en toezicht op naleving

Begin maart publiceerde de Inspectie 
Justitie en Veiligheid (JenV) het 
rapport ‘Toezicht door de politie op 
particuliere beveiligingsorganisaties en 
recherchebureaus’. Uit het onderzoek 
blijkt dat de politie nauwelijks na gaat 
of particuliere beveiligingsorganisaties 
en recherchebureaus in Nederland 
zich aan de regels houden, zoals 
opgetekend in de Wet particuliere 
beveiligingsorganisaties en 
recherchebureaus (Wpbr).

In mei van dit jaar riep de Nederlandse 
Veiligheidsbranche op om door te 
pakken met modernisering van de Wet 
particuliere beveiligingsorganisaties 
en recherchebureaus (Wpbr). Dat 
deed de branchevereniging in 
voorbereiding op een debat van de 
Vaste Kamercommissie voor Justitie en 
Veiligheid over de politie.

Veiligheidsbranche blij met extra toezicht en handhaving horecabeveiliging
De Nederlandse Veiligheidsbranche is blij met de aankondiging van de politie voor extra toezicht en 
handhaving rond horecabeveiliging. De politie en de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) zien een 
buitensporige toename van diplomavervalsing en andere vormen van (identiteits)fraude. De Nederlandse 
Veiligheidsbranche pleit al langer voor beter toezicht op de beveiligingsbranche en waarschuwt regelmatig 
voor uitwassen op het gebied van horecabeveiliging. Lees meer 

https://www.veiligheidsbranche.nl/publiek-private-samenwerking-verrijkt-stelsel-bewaken-en-beveiligen/
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/het-stelsel-bewaken-en-beveiligen-en-de-evaluatie-daarvan?start=6798
https://www.veiligheidsbranche.nl/nederlandse-veiligheidsbranche-schuift-aan-bij-rondetafelgesprek-over-het-stelsel-bewaken-en-beveiligen/
https://www.veiligheidsbranche.nl/veiligheidsbranche-blij-met-extra-toezicht-en-handhaving-horecabeveiliging/
https://www.veiligheidsbranche.nl/falend-toezicht-op-particuliere-beveiligingsorganisaties-en-recherchebureaus-is-een-probleem/
https://www.veiligheidsbranche.nl/moderniseer-wpbr-en-verbeter-toezicht-en-handhaving-door-de-politie/
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Nieuws over corona 
Begin van het jaar werden de coronaregels versoepeld, waarmee het kabinet werkgevers en ondernemers 
tegemoet. Lees meer 

Inmiddels is corona weer een onderwerp om rekening mee te houden. Het kabinet heeft zijn visie gegeven 
en neemt als uitgangspunt dat de samenleving en de sectoren zoveel mogelijk open kunnen blijven. Dat 
vergt wel medewerking van alle sectoren. VNO-NCW/MKB-Nederland informeert in een brief alle sectoren op 
welke wijzen dat kan en geeft aan, mede gevoed door de Nederlandse Veiligheidsbranche, op welke punten 
zij lobby voeren bij het kabinet.

Evenementenmakers konden aan de slag en de horeca mocht op korte termijn weer open binnen de (toen 
nog) gebruikelijke openingstijden. Volgens Taco Van Luyten, voorzitter dan de sectie Evenementen- en 
Horecabeveiliging (EHB), was het de hoogste tijd dat evenementen en horeca de ruimte krijgen. Van Luyten 
was echter ook kritisch op het korte tijdsbestek waarin versoepelingen werden doorgevoerd en herhaalde 
zijn waarschuwing dat heropening beheersbaar moest blijven. “Natuurlijk zijn we blij met versoepeling, 
maar het gaat ineens erg snel.” De coronacrisis heeft extra druk gezet op de toch al krappe arbeidsmarkt en 
quarantainemaatregelen bleven voorlopig van kracht. ”Opschakelen naar een eerste versnelling vormt al een 
uitdaging, direct doorschakelen is nagenoeg onmogelijk”, aldus Van Luyten. Lees meer 

Heel Holland zingt, evenementen-
branche na twee jaar weer open
“De evenementenbranche wil en kan volledig en blijvend 
open op 11 maart 2022”. Aangezien de overheid niet 
met een concreet perspectief kwam, zette de branche 
begin februari zelf de stip op de (nabije) horizon. Al twee 
jaar waren evenementen nauwelijks mogelijk geweest. 
Op 11 maart stond Holland Zingt Hazes gepland in de 
Ziggo Dome. “Laat dan de deuren weer opengaan en haal 
de hele sector van het slot. Dit kan veilig en verantwoord”. 
De evenementenbranche en partners zoals de sectie 
Evenementen- en horecabeveiliging van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche waren er klaar voor en wilden open. 
Het was de hoogste tijd. Lees het hele verhaal door de 
QR-code te scannen. Aanklikken kan ook.

https://www.veiligheidsbranche.nl/quarantainebeleid-versoepelt-voor-essentiele-bedrijfsprocessen-zoals-beveiliging/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/06/13/bij-nieuwe-opleving-corona-wil-het-kabinet-de-samenleving-zo-lang-mogelijk-open-houden
https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/brief_aan_alle_leden_van_vno-ncw_en_mkb-nl_-_corona_2022.pdf
https://www.veiligheidsbranche.nl/evenementen-en-horecabeveiligers-blij-met-versoepeling-en-waakzaam/
https://www.veiligheidsbranche.nl/heel-holland-zingt-evenementenbranche-na-twee-jaar-weer-open/
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Verlenging  
versoepeling inleen 
evenementbeveiliging
De politie, in afstemming met het ministerie van 
Justitie en Veiligheid, heeft begin februari besloten 
de regeling versoepeling met betrekking tot inhuur 
van evenementenbeveiliging te verlengen tot  
1 oktober 2022. 

Dat betekent duidelijkheid voor het hele 
evenementenseizoen, in plaats van elke twee 
maanden verlengen. Lees meer 

Privacygedragscode sector Particuliere Onderzoeksbureaus gepubliceerd
Na ondertekening door de minister van Justitie en Veiligheid is medio de Privacygedragscode sector 
Particuliere Onderzoeksbureaus (PPO) gepubliceerd. Deze gedragscode is opgesteld door de Nederlandse 
Veiligheidsbranche en geldt voor alle particuliere onderzoeksbureaus die een vergunning hebben, zoals 
bedoeld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). Lees meer 

In een Passie voor Veiligheid vertelt Felix Olijslager, 
namens de Nederlandse Veiligheidsbranche, over de 
totstandkoming van deze belangrijke code. 

Olijslager pleit daarin voor het zoeken naar mogelijkheden 
in plaats van het benadrukken van beperkingen en vertelt 
over de totstandkoming van de code. 

De integriteit van integriteitsonderzoek
In een serie verslaggeverscolumns gaat Ariejan Korteweg, politiek verslaggever bij de Volkskrant, in op de 
vraag hoe het eigenlijk zit met de integriteit van integriteitsonderzoekers. Koos Schoonbeek, directeur bij 
Pinkerton, pleit voor verdere professionalisering van de onderzoeksbranche. Als voorzitter van de sectie 
Particulier Onderzoeksbureau (POB) van de Nederlandse Veiligheidsbranche geeft hij duiding aan de vraag 
van Korteweg. Lees meer 

https://www.veiligheidsbranche.nl/verlenging-versoepeling-inleen-evenementbeveiliging/
https://www.veiligheidsbranche.nl/privacygedragscode-sector-particuliere-onderzoeksbureaus-gepubliceerd/
https://www.veiligheidsbranche.nl/de-integriteit-van-integriteitsonderzoek/
https://www.veiligheidsbranche.nl/publicaties/privacy-als-grijs-gebied-contact-met-juridisch-loket-branchevereniging/
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En verder in de 1e helft van het jaar

Veiligheid en beveiliging rond  
Feyenoord – FC Utrecht in stadion de Kuip
Op zondag 24 april was stadion de Kuip in 
Rotterdam het decor van de voetbalwedstrijd 
tussen Feyenoord en FC Utrecht. De Nederlandse 
Veiligheidsbranche greep de wedstrijd aan voor een 
werkbezoek aan één van haar leden. Lees meer 

Verbazing over voorstel reisbranche om 
uitbesteding van beveiliging Schiphol 
terug te draaien
De Nederlandse Veiligheidsbranche is verbaasd 
door het voorstel van de reisbranche aan Schiphol 
om een aantal taken weer zelf te gaan uitvoeren. 
De branchevereniging van reisorganisaties ANVR 
stelde dat de luchthaven een einde zou moeten 
maken aan de uitbesteding van strategische 
diensten zoals beveiliging en bagageafhandeling. 
Lees meer 

Cao Particuliere Beveiliging

Risico van concurrentie op  
arbeidsvoorwaarden beveiligers 
blijft bestaan
Moeten beveiligingsbedrijven de algemeen 
verbindend verklaarde cao Particuliere 
Beveiliging toepassen of mogen sommige 
beveiligingsbedrijven zich gedragen alsof zij 
gedispenseerd zijn? Over die vraag boog de 
Rechtbank Limburg zich na een verzoek van VBe 
NL om een voorlopige voorziening te treffen 
voor haar leden. Op donderdag 17 maart heeft 
de rechter dit verzoek toegewezen. Leden van 
VBe NL mogen hun ondernemingen vooralsnog 
exploiteren als waren zij gedispenseerd van de 
cao’s Particuliere Beveiliging en Sociaal Fonds  
Particuliere Beveiliging. Lees meer 
 

Controleorgaan – top 5 meest  
voorkomende overtredingen  
tijdens de cao controle
Het Controleorgaan ziet toe op het nakomen van 
arbeidsvoorwaarden en doet onderzoek bij alle 
beveiligingsbedrijven die onder de werkingssfeer 
van de cao Particuliere Beveiliging vallen. Op 
Beveiligingsbranche.nl/controleorgaan/ lees je 
meer over het Controle orgaan, 
de werkwijze bij controles, 
publicaties en vonnissen 
en pensioencontroles. Ook 
vind je een top 5 van meest 
voorkomende overtredingen 
tijdens de cao controle.

Nieuw adres de Nederlandse Veiligheidsbranche
De Nederlandse Veiligheidsbranche verhuisde op 
donderdag 2 juni naar Tilburg. Sindsdien is het 
bezoekadres gewijzigd naar Reitseplein 1, 5037 
AA in Tilburg. Het postadres is gewijzigd naar 

Postbus 4076, 5004 JB in Tilburg. Het nieuwe 
telefoonnummer is 013 594 41 57, het oude  
nummer blijft tijdelijk (drie maanden) bereikbaar. 
Lees meer 

https://www.veiligheidsbranche.nl/veiligheid-en-beveiliging-rond-feyenoord-fc-utrecht-in-stadion-de-kuip/
https://www.veiligheidsbranche.nl/nederlandse-veiligheidsbranche-verbaasd-door-voorstel-reisbranche-om-uitbesteding-van-beveiliging-schiphol-terug-te-draaien/
https://www.veiligheidsbranche.nl/risico-van-concurrentie-op-arbeidsvoorwaarden-beveiligers-blijft-bestaan/
https://www.beveiligingsbranche.nl/controleorgaan/
https://www.beveiligingsbranche.nl/controleorgaan/
https://www.veiligheidsbranche.nl/nieuw-adres-de-nederlandse-veiligheidsbranche/


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 4076, 5004 JB in Tilburg
Reitseplein 1, 5037 AA in Tilburg
T 013 594 41 57
E info@veiligheidsbranche.nl
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Nieuwe houders Keurmerk Beveiliging
• Special Security Group 

Events B.V. 
Evenementenbeveiliging

• Holland Security Group 
Manguarding B.V.  
Beveiliging

• Holland Security 
Group Events B.V.         
Evenementenbeveiliging 
W&R Beveiliging B.V. 
Beveiliging   

• W&R Beveiliging B.V.    
Horecabeveiliging

• W&R Beveiliging B.V. 
Evenementenbeveiliging

• DPD Consultancy B.V.  
Onderzoeksbureau 

• Prohost Security  
Beveiliging

• Prohost Security  
Evenementenbeveiliging

• Prohost Security 
Horecabeveiliging

• Defense solutions  
Beveiliging

• F4SEC Security Group B.V.  
Beveiliging

• Signum Interfocus B.V. 
Onderzoeksbureau

• 020 Security B.V. 
 Beveiliging

• Smit Security Services  
Beveiliging

• A. Guess Security B.V. 
Beveiliging

• Smit Security Services 
Beveiliging 

• Dutch Safety and Security 
B.V. 
Beveiliging 

• MiDo Security  
Beveiliging 

• BMS Security 
Beveiliging 

• BMS Security 
Evenementenbeveiliging

• BMS Security 
Horecabeveiliging

Nieuw in het 
kenniscentrum 
• Inleen buitenlandse beveiligers 

• Beveiliger ja, beunhaas nee. 

• Verschillende kleuren 
beveiligingspassen 

• Wanneer moet een beveiliger zich 
legitimeren? 

• De waarde van een schriftelijke 
garantie voor voldoende 
evenementenbeveiligers 

• ‘Mannen in het zwart’ en drie andere 
signalen dat de beveiliging niet deugt 

Nieuwe leden
In het eerste halfjaar van 2022 heeft 
de Nederlandse Veiligheidsbranche 
de volgende nieuwe leden mogen 
verwelkomen. 

• Prohost Security B.V. 

• Prefense B.V. 

• DPD Consultancy B.V. 

https://www.veiligheidsbranche.nl/kenniscentrum/inleen-buitenlandse-beveiligers/
https://www.veiligheidsbranche.nl/kenniscentrum/beveiliger-ja-beunhaas-nee/
https://www.veiligheidsbranche.nl/kenniscentrum/verschillende-kleuren-beveiligingspassen/
https://www.veiligheidsbranche.nl/kenniscentrum/verschillende-kleuren-beveiligingspassen/
https://www.veiligheidsbranche.nl/kenniscentrum/wanneer-moet-een-beveiliger-zich-le
https://www.veiligheidsbranche.nl/kenniscentrum/wanneer-moet-een-beveiliger-zich-le
https://www.veiligheidsbranche.nl/kenniscentrum/de-waarde-van-een-schriftelijke-garantie-voor-voldoende-evenementenbeveiligers/
https://www.veiligheidsbranche.nl/kenniscentrum/de-waarde-van-een-schriftelijke-garantie-voor-voldoende-evenementenbeveiligers/
https://www.veiligheidsbranche.nl/kenniscentrum/de-waarde-van-een-schriftelijke-garantie-voor-voldoende-evenementenbeveiligers/
https://www.veiligheidsbranche.nl/kenniscentrum/mannen-in-het-zwart-en-drie-andere-signalen-dat-de-beveiliging-niet-deugt/
https://www.veiligheidsbranche.nl/kenniscentrum/mannen-in-het-zwart-en-drie-andere-signalen-dat-de-beveiliging-niet-deugt/

