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Het komt vast goed met die cao 
Een belangrijke erfenis van 2022 is het vraagstuk 

rond de Cao Particuliere beveiliging – uw 

cao. Even in herinnering brengen. De in 2018 

afgesproken cao leverde – afhankelijk van de 

vraag welke versie van de cao gevolgd zou 

worden -, tot grote onduidelijkheid over de vraag 

wat de hoogte zou zijn van de loonstijging per 

1 januari 2023.  Daarom heeft de Nederlandse 

Veiligheidsbranche nieuwe en duidelijke 

uitvoeringsafspraken gemaakt met FNV,  

De Unie en CNV. 

Probleem opgelost? Helaas niet. Een 

kleine groep leden van de CNV tor-

pedeerde de overeenkomst, een 

arbeidsvoorwaarden-vacuüm 

achterlatend. 

Is dat een probleem? Ja, want het laat aan 

individuele bedrijven over welke loonsverhoging 

ze doorvoeren. En dat ondermijnt de 

eensgezindheid in de branche. Een belangrijke 

functie van een cao is immers dat werkgevers 

onderling en werknemers onderling niet tegen 

elkaar worden uitgespeeld. Is het een groot 

probleem? Nee, het is minder ernstig dan het 

eerst leek en met de tijd wordt het probleem 

kleiner. De huidige cao loopt op 1 juli 2023 af. 

Inmiddels zijn gesprekken gestart over een 

nieuwe cao. Zo gauw die besprekingen tot een 

resultaat leiden, is het probleem verdwenen. 

Dan kan de bedrijfstak zich weer richten op 

de échte problemen. Een dreigend tekort aan 

werknemers, bijvoorbeeld. En daar moet zo’n 

nieuwe cao een rol in spelen: de bedrijfstak een 

nog aantrekkelijker werkgever maken.

Nederlandse Veiligheidsbranche

Halfjaarbericht juli – december 2022
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Algemene Ledenvergadering
De leden van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche kwamen 
op 1 december bijeen in 
Haarzuilens. Oud-burgemeester 
Peter Noordanus hield een 

interessante inleiding over de 
aanpak van ondermijning door 
georganiseerde misdaad en de 
mogelijke rollen daarin voor 
particuliere beveiliging. 

Oscar Tieman van VMB Security 
is herbenoemd als bestuurslid 
voor de MKB-zetel. Hij is tevens 
penningmeester.

Campagne gestart: ‘Ik ben lid van de sectie 
Evenementen- en Horecabeveiliging’  
Begin december startte de 
campagne ‘Ik ben lid van 
de sectie Evenementen- en 
Horecabeveiliging’. In deze 
campagne vertellen vijf leden 
waarom zijn lid geworden zijn van 
deze sectie van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche. Wat zijn de 
voordelen? En waarom zouden 
andere bedrijven zich ook aan 
moeten sluiten?

In het eerste filmpje is Martin 
Jansen, van BG Beveiligers aan 
het woord. Martin is er trots op 
dat BG Beveiligers als klein bedrijf 
kan voldoen aan de eisen van de 
Nederlandse Veiligheidsbranche 
en dat zij lid zijn van de 
brancheorganisatie.  
 
Benieuwd? Bekijk hier het filmpje 
van BG Beveiligers Amsterdam  

Meer informatie over het 
lidmaatschap of over de sectie?

12 procent extra voor beveiligers horeca en evenementen
Beveiligingspersoneel voor evenementen en horeca 
aan de onderkant van het loongebouw krijgt een 
loonsverhoging van ruim 12 procent vanaf 2023.  
Dat hebben de sectie evenementen en 
horecabeveiliging van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche en vakbond LBV afgesproken. 
De werkgevers in de evenementen en 
horecabeveiliging hopen dat de nieuwe cao-
afspraken het werken in de sector aantrekkelijker 
maakt. Ook in de horeca- en evenementenbeveiliging 
is een tekort aan personeel. 

De grootste loonstijging komt terecht bij personeel in 
de laagste loonschalen omdat die profiteren van de 
verhoging van het minimumloon op 1 januari volgend 
jaar. Naast afspraken over lonen kwamen de partijen 

ook overeen dat alle corona-crisismaatregelen definitief 
worden afgeschaft en dat afroepkrachten gaan 
deelnemen aan de pensioenregeling van de sector. 
In de zomer reageerde de vereniging namens 
evenementen en horecabeveiliging op de 
internetconsultatie om het Wettelijk Minimumloon 
te verhogen. De vereniging is niet zozeer tegen deze 
verhoging als wel tegen het achterwege blijven van 
eerder afgesproken adequate compensatie voor het 
bedrijfsleven. Lees meer 

https://www.youtube.com/watch?v=6kVowZZNalw
https://www.veiligheidsbranche.nl/internetconsultatie-wml/
http://www.veiligheidsbranche.nl
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De leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche 
hebben in meerderheid voor het onlangs 
bereikte cao-akkoord gestemd. Ze spraken wel 
hun grote teleurstelling uit over het gegeven dat 
vakbond CNV het akkoord  alsnog verwierp. De 
beveiligingsbedrijven roepen de cao-partijen op om 
een uitweg te vinden uit de ontstane impasse. Die 
uitweg lijkt inmiddels gevonden door het starten van 
onderhandelingen over een geheel nieuwe cao – de 
huidige loopt per 1 juli 2023 af. 

Het cao-akkoord werd bereikt in onderhandelingen 
tussen FNV, De Unie, CNV en de Nederlandse 
Veiligheidsbranche. De leden van de CNV stemden 
vervolgens echter in meerderheid tegen de 
afspraken, terwijl de leden van FNV en De Unie wel 
vóór bleken. Ondanks de vóórstem van de leden 
van de Nederlandse Veiligheidsbranche betekende 
het ’nee’ van de CNV-leden  dat het nieuwe akkoord 
niet kan worden uitgevoerd. Daardoor ontstond 
onduidelijkheid over bijvoorbeeld de loonsverhoging 
die beveiligers op 1 januari krijgen.

De leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche 
toonden zich in een extra algemene ledenvergadering 
teleurgesteld over de opstelling van de leden van de 
CNV. De vereniging noemde de overeenkomst eerder 
een ‘dure, maar noodzakelijke stap in de ontwikkeling 
van de arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak’. Vooral 
de krapte op de arbeidsmarkt baart zorgen.

Voorzitter Ard van der Steur vatte het samen:  
“Het bereikte onderhandelingsresultaat is het maximale 
wat de beveiligingsbedrijven kunnen bieden en is 
met een loonstijging van 14,5 procent een geweldige 
sprong voorwaarts voor de werknemers in de branche. 
Dat zo’n afspraak door de leden van één vakbond 
wordt weggestemd, is erg vervelend voor alle andere 
betrokkenen. Voor de beveiligers zelf betekent dat 
onduidelijkheid over hun loonsverhoging. Voor de 
bedrijven heeft het als gevolg dat het behouden van 
beveiligingspersoneel en het werven en opleiden van 
nieuw personeel in deze krappe arbeidsmarkt alleen 
maar lastiger wordt. De tekorten zullen nog nijpender 
worden.”  Lees meer 

Leden Veiligheidsbranche stemmen voor cao-akkoord – CNV is tegen

 
Herstart proces 
modernisering 
beveiligingswet
Het ministerie van Justitie en 
Veiligheid is opnieuw begonnen 
met de modernisering van de Wet 
particuliere beveiligingsorganisaties 
en recherchebureaus (Wpbr). Op dit 
moment wordt de inbreng van alle 
belanghebbenden geactualiseerd. De 
Nederlandse Veiligheidsbranche is met 
een eigen werkgroep nauw betrokken 
bij dit belangrijke proces.

https://www.veiligheidsbranche.nl/leden-veiligheidsbranche-stemmen-voor-cao-akkoord/
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Nederlandse Veiligheidsbranche verliest bezwaarprocedure
De Nederlandse Veiligheidsbranche 
trok begin oktober in een 
bezwaarprocedure over toepassing 
van de cao Particuliere Beveiliging 
aan het kortste eind. Het bezwaar 
was aangetekend door de 
Vereniging Beveiligingsorganisaties 
(VBe) tegen een besluit van de 
minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Die vereniging is 
in het gelijk gesteld.
De zaak draait om de vraag of 
de VBe gehouden is aan de cao 
Particuliere Beveiliging – zeg 
maar: de cao van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche. Die cao is 
algemeen verbindend verklaard 
door de minister. Dat betekent in 
beginsel dat hij van toepassing 
is op álle beveiligingsbedrijven 

en álle beveiligers. De VBe 
heeft dispensatie aangevraagd 
omdat de vereniging eigen 
arbeidsvoorwaarden wil 
toepassen. Eerder – in 2019 – 
werd zo’n uitzonderingspositie 
toegekend door de minister, maar 
die toekenning werd vervolgens 
door de rechter vernietigd. 
Nu heeft de minister opnieuw 
dispensatie toegekend.
Concreet betekent de ministeriële 
uitspraak dat leden van de VBe 
(dat zijn bedrijven die geen 
lid zijn van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche) hun eigen 
arbeidsvoorwaarden kunnen 
toepassen en dat concurrentie op 
arbeidsvoorwaarden blijft bestaan.
In deze zaak trekt de Nederlandse 

Veiligheidsbranche op samen 
met vakbonden FNV en CNV. De 
achterliggende overwegingen van 
de drie partijen is dat toepassing 
van de cao Particuliere Beveiliging 
de beste waarborg is voor een 
gelijk speelveld op het gebied van 
arbeidsvoorwaarden -zodat op 
dat vlak niet geconcurreerd wordt. 
Inmiddels heeft de Nederlandse 
Veiligheidsbranche samen met FNV 
en CNV beroep aangetekend bij de 
Rechtbank Midden Nederland. Ook 
heeft zij de Rechtbank verzocht om 
versneld uitspraak te doen om er 
voor te zorgen dat er op de korte 
termijn duidelijkheid komt voor 
alle bedrijven en alle beveiligers in 
de branche.
Lees meer 

Schiphol en de Nederlandse 
Veiligheidsbranche: meer 
samen optrekken 
Schiphol en de Nederlandse Veiligheidsbranche 
gaan meer samen werken en hun inspanningen 
beter op elkaar afstemmen om het tekort aan 
beveiligingspersoneel, en dan in het bijzonder dat op 
de luchthaven op te lossen. 

Dat was de uitkomst van een gesprek tussen 
voorzitter Ard van der Steur en algemeen secretaris 
Trees van den Broeck namens de beveiligingsbranche 
en Hanne Buis en Robert Carsouw van de 
Schiphol-directie. Het gesprek had tot doel om de 
constructieve verhouding tussen luchthaven en 
veiligheidsbranche te bevestigen nadat een tekort 
aan beveiligers afgelopen zomer tot problemen op 
het vliegveld leidde.

Concreet betekent de afspraak in ieder geval dat 
de Nederlandse Veiligheidsbranche de huidige 
succesvolle campagne ‘wat voor beveiliger ben 
jij?’ intensief voortzet. Dit jaar worden zo’n 
4000 beveiligers opgeleid, ruim een kwart meer 
dan in voorgaande jaren. Schiphol is daarnaast 
inmiddels een eigen campagne gestart om 
beveiligingspersoneel te werven. 
De Schiphol-bestuurders uitten hun waardering 
voor de prestaties van de beveiligers op de 
luchthaven. Van der Steur plaatste het huidige 
tekort aan beveiligers in de context van de 
algemene krapte op de arbeidsmarkt. Die betekent 
scherpe concurrentie tussen bedrijven, maar ook 
tussen hele bedrijfstakken. Lees meer 

https://www.veiligheidsbranche.nl/nederlandse-veiligheidsbranche-verliest-bezwaarprocedure/
https://www.veiligheidsbranche.nl/wat-voor-beveiliger-ben-jij-veiligheidsbranche-start-wervingscampagne/
https://www.veiligheidsbranche.nl/wat-voor-beveiliger-ben-jij-veiligheidsbranche-start-wervingscampagne/
https://www.veiligheidsbranche.nl/schiphol-en-de-nederlandse-veiligheidsbranche-gaan-meer-samen-optrekken-om-het-tekort-aan-beveiligingspersoneel-op-te-lossen/
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Veiligheidsbranche: ‘Kamermoties gaan 
veiligheid vergroten’
Uitvoering van twee moties van de Tweede Kamer over 
samenwerking tussen politie en de veiligheidsbranche zullen 
bijdragen aan betere uitvoering van beveiligingswerk en 
daarmee aan grotere veiligheid in de samenleving en een betere 
aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Dat zei voorzitter Ard van der Steur van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche in een reactie op het aannemen, half 
september, door de Tweede Kamer van twee moties die zijn 
ingediend door Ingrid Michon (VVD). Het Kamerlid bepleit 
een verbetering van de bestaande samenwerking tussen 
politiediensten en particuliere beveiligingsbedrijven als het 
gaat om personeelsbeleid. Zo wil zij dat er meer doorstroom 
komt van beveiligers naar de politie en dat uitvallers van de 
politieacademie vaker overstappen naar de beveiligingsbranche. 
Door deze versterking van de publiek-private-samenwerking 
denkt Michon dat zowel politie als veiligheidsbedrijven sterker 
staan op de krappe arbeidsmarkt.

In haar tweede motie – die zij indiende samen met de 
Kamerleden Knops en Eerdmans – bepleit het VVD-Kamerlid 
meer inzicht in de informatie-uitwisseling tussen publieke en 
particuliere partijen in het veiligheidsdomein en de stappen 
die de regering op dat vlak heeft gezet en bezig is te zetten. 
Betere informatie-uitwisseling tussen de betreffende diensten is 
opgenomen in het regeerakkoord. Lees meer 

Wet taakstrafverbod 
niet aangenomen
De Eerste Kamer heeft op 18 oktober  
het wetsvoorstel Wet Uitbreiding Taak- 
strafverbod verworpen. Het wetsvoorstel 
wilde het huidige taakstrafverbod voor 
ernstige geweld- en zedenmisdrijven uit-
breiden naar elke vorm van fysiek geweld 
tegen publieke dienstverleners, zoals 
agenten en ambulancepersoneel.  
Ook beveiligers vallen in sommige  
situaties onder deze bescherming,  
al was daar veel onduidelijkheid over.  
De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft 
zich altijd sterk gemaakt om die positie 
helder te maken. Over het wetsvoorstel 
werd hoofdelijk gestemd:  35 leden  
(waaronder regeringspartijen CDA en 
VVD) stemden voor het wetsvoorstel,  
37 leden stemden tegen.

Afroepkrachten in 
pensioenregeling 
 
Per 1 januari 2023 moeten 
afroepkrachten opgenomen worden 
in de pensioenregeling van de 
veiligheidsbranche. Dit betekent dat 
afroepkrachten pensioen opbouwen 
maar ook pensioenpremie afdragen. 
Gelukkig kon het pensioenfonds 
in 2022 de pensioenen sinds lange 
tijd weer verhogen. Ook op 1 
januari 2023 gaan de pensioenen 
verder omhoog (met 7%) en wordt 
de opbouw (dat is wat beveiligers 
jaarlijks aan pensioen sparen) 
verhoogd. Het pensioenfonds 
onderzoekt tevens of ook zzp’ers 
verplicht kunnen worden opgenomen 
in de pensioenregeling.  

https://www.veiligheidsbranche.nl/veiligheidsbranche-kamermoties-gaan-veiligheid-vergroten/
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Goede samenwerking is een win-win waar ons land veiliger van wordt

Ingrid Michon (Tweede Kamer) na bedrijfsbezoek:
‘Goede samenwerking is een win-win waar ons land 
veiliger van wordt’.

Intensievere samenwerking tussen politie en 
veiligheidsbedrijven kan capaciteit vrijmaken bij 
de politie om zich op alle taken te kunnen richten. 
‘Bewaken en beveiligen, daar kunnen de particuliere 
beveiligers de politie heel goed bij ondersteunen. 
Camera, monitor, melding bij de politie en dan kan de 
politie er op af – indien nodig.’

Dat stelde Tweede-Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen 
in oktober na een bezoek aan de alarmcentrale van 
Trigion in Schiedam. Daar worden 45.000 camera’s 
gemonitord en worden dagelijks 450.000 meldingen 
afgehandeld - voor een belangrijk deel met behulp 
van kunstmatige intelligentie. Michon zag ‘een 

prachtig staaltje gebruiksvriendelijke automatisering. 
Met een klein aantal mensen met koptelefoons op 
achter tig beeldschermen waarop van alles gebeurde. 
En toch een ontspannen sfeer. Indrukwekkend.’

Volgens haar wil uiteindelijk iedereen dat de politie 
zichtbaar is in de wijk en voldoende capaciteit 
heeft om alle politietaken uit te voeren. ‘Politie zelf, 
burgemeesters, politici, burgers. Dat is voor iedereen 
goed. En samenwerking met beveiligers kan absoluut 
helpen. Wat in de alarmcentrale wordt gedaan, is 
iets wat de politie kan ondersteunen. Vraagt veel 
deskundigheid en veel investeringen en het functioneert. 
Dit kan de politie geweldig helpen, onder meer doordat 
heel veel valse meldingen al door de alarmcentrale 
worden uitgefilterd.’ 
Lees meer 

MKB-bijeenkomst Nederland werkt aan werk
De MKB-leden van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche namen op 6 oktober kennis 
van het project Nederland werkt aan werk, een 
project van VNO-NCW/MKB-Nederland. Jaap 
Hermsen, brancheregisseur, vertelde de leden 
hoe zij effectiever kunnen zoeken naar nieuw 
personeel, ook op plekken en met methodes die je 
niet verwacht.

In het tweede deel van de bijeenkomst spraken  
de leden met onderzoeker Rob Velders en een 
beleidsadviseur van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid over het lopende onderzoek Risicoanalyse 
toezicht op de WPBR – de Wet particuliere 
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Leden 
van de Nederlandse Veiligheidsbranche konden 
hun inbreng en ervaringen met de afdelingen 
Korpscheftaken en toezicht door de politie delen.

Tweede-Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen (VVD) tijdens haar bezoek aan de alarmcentrale van Trigion. Algemeen directeur Ellen Groenewoudt en haar staf gaven tekst en 
uitleg. Van de Nederlandse Veiligheidsbranche waren voorzitter Ard van der Steur en algemeen secretaris Trees van den Broeck aanwezig. 

https://www.veiligheidsbranche.nl/publicaties/goede-samenwerking-is-een-win-win-waar-ons-land-veiliger-van-wordt/
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Minister wil sterkere rol voor veiligheidsbranche
De Nederlandse 
Veiligheidsbranche is blij met de 
wens van minister Yeşilgöz van 
Justitie beveiligingsbedrijven 
een sterkere rol te geven bij het 
handhaven en vergroten van de 
veiligheid van de samenleving.

Dat stelde voorzitter Ard van 
der Steur van de Nederlandse 
veiligheidsbranche in reactie 
op de brief die de minister in 
augustus stuurde aan de Tweede 
Kamer. Volgens hem sluiten 
de plannen van de minister 

goed aan bij de ideeën die de 
Nederlandse Veiligheidsbranche 
de afgelopen jaren onder meer 
inbracht in overleg met kabinet 
en ministerie.

Om haar voornemens te 
realiseren onderzoekt de minister 
hoe de  samenwerking tussen 
politie en beveiligingsbedrijven 
kan worden verbeterd. Als 
voorbeelden van dergelijke 
publiek-private samenwerking 
noemt zij het werven en opleiden 
van veiligheidsfunctionarissen, 

bijvoorbeeld door kandidaten 
die de selectie voor politie of 
defensie niet doorkomen een 
opleidingsplek aan te bieden. 
Daarmee kan de potentiële 
capaciteit van die kandidaten 
behouden blijven voor het 
‘veiligheidsdomein’. Daarnaast 
noemt de minister onder meer 
een rol voor de private sector 
bij de uitvoering van ‘statische ‘ 
activiteiten in objectbeveiliging 
zoals toezicht, surveillance en het 
uitlezen van camera’s.
Lees meer 

Visiteur en instroombegeleider 
Arno Hofstede wint V-factor 2022
Arno Hofstede (48), visiteur en instroombegeleider op 
luchthaven Schiphol en werkzaam bij G4S is de winnaar van de 
V-factor 2022. Volgens de vakjury maken zijn enthousiasme over 
zijn afwisselende werkzaamheden, ontwikkelingsgerichtheid én 
zijn alertheid hem een topper. ‘Arno is een ambassadeur van de 
beveiligingsbranche,’ aldus juryvoorzitter Marianna Clarijs. 

Hofstede: ‘Voor mij zit dat in het 
persoonlijke contact, snel kunnen schakelen, 
kalm blijven en zorgen dat het risico op 
escalatie zo klein mogelijk blijft.’
 
De verkiezing ‘Wie heeft de V-factor?’ is 
een initiatief van sociale partners in de 
beveiligingsbranche en wordt uitgereikt 
aan de ‘beveiliger van het jaar’.

De vakjury van de V-factor 2022 
bestaat uit voorzitter Marianna 
Clarijs (tevens algemeen secretaris 
van het Sociaal Fonds Particuliere 
Beveiliging), Dennis van Eijk (beveiliger 
en winnaar van de V-factor 2015), 
Vincent Vreeken (Beveiligingnieuws.
nl), Jacqueline Panneman (namens 
de werknemersorganisaties en in de 
dagelijkse praktijk beveiliger), Henriëtte 
Kassies (adviseur gezond en veilig 
werken bij het Sociaal Fonds Particuliere 
Beveiliging) en Stephan Kapma 
(hoofdredacteur).  
Lees meer 

https://www.veiligheidsbranche.nl/minister-wil-sterkere-rol-voor-veiligheidsbranche/
https://www.beveiligingsbranche.nl/v-factor/
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‘Certificering van beveiligingsbedrijven is overbodige maatregel’ 

Certificering van bedrijven als maatregel tegen 
malafide arbeidsvormen is niet nodig voor 
beveiligingsbedrijven. De beveiligingssector heeft al 
een vergunningstelsel dat onwettige praktijken bij 
het tewerkstellen van arbeidsmigranten voorkomt. 
Daarbij zou certificering administratieve en financiële 
lasten van de beveiligingsbedrijven verzwaren.

Dat stelt de Nederlandse Veiligheidsbranche in 
augustus in een bijdrage aan de internetconsultatie 
over een voorstel om de Wet Allocatie 
Arbeidskrachten Door Intermediairs, de 
zogenoemde WAADI, te wijzigen. In die bijdrage 
steunt de vereniging het doel van de voorgestelde 
wetswijziging, maar bepleit zij ook een beperking van 
het type bedrijven dat onder de maatregelen valt. 

De wetswijziging volgt op het advies van de 
Commissie-Roemer. De voormalige voorman van de 
SP had als opdracht om te adviseren over de aanpak 
van malafide bedrijven die arbeidsmigranten 
uitbuiten. Met deze wetswijziging moet het vooral 
uitzendbureaus en payrollbedrijven moeilijk, zo 
niet onmogelijk, worden gemaakt om bijvoorbeeld 
illegale arbeiders aan het werk te zetten, belasting te 

ontwijken of arbeidsmigranten slecht te huisvesten 
of niet het loon te betalen waar ze in Nederland 
recht op hebben. Het instrument dat daarvoor 
wordt voorgesteld is een certificeringssysteem.
De Nederlandse Veiligheidsbranche steunt de 
voorstellen van de Commissie-Roemer voor zover 
die misstanden tegen gaan, maar vindt dat het 
voorgestelde certificeringssysteem een veel te groot 
‘sleepnet’ vormt. Door een te ruime definitie van 
de bedrijven die onder dat systeem zouden vallen, 
worden ook beveiligingsbedrijven ‘gevangen’.

De branchevereniging betoogt dat particuliere 
beveiligingsorganisaties heel andere activiteiten 
verrichten dan uitzendbureaus, dat op 
particuliere beveiligingsbedrijven al een wettelijk 
vergunningstelsel van toepassing is, dat er in de 
sector amper arbeidsmigranten werkzaam zijn en 
dat de sector een kwaliteitskeurmerk kent. Dat 
biedt al een waarborg tegen de uitbuitingspraktijken 
die met de wetswijziging moeten worden 
tegengegaan. Als beveiligingsbedrijven wel onder de 
certificeringsplicht vallen, levert dat veel overbodige 
administratieve en financiële lasten op, aldus de 
Nederlandse Veiligheidsbranche. Lees meer 

https://www.veiligheidsbranche.nl/certificering-van-beveiligingsbedrijven-is-overbodige-maatregel/
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Het Platform beveiliging is live
Op 8 augustus 2022 is het Platform beveiliging live gegaan. 
Daarmee hebben verschillende partijen in de veiligheidsbranche 
gezorgd voor één centraal punt waar belangstellenden alles 
te weten komen over het leren en werken in de particuliere 
beveiligingsbranche. Het platform is daarnaast een doorgeefluik 
voor het aanbod aan services uit de branche.
 

‘Met de nieuwe site willen we de potentiële, startende en ervaren 
beveiliger bedienen. Maar ook de partijen, stakeholders en 
aanbieders rondom de beveiliger. Van onderwijsinstelling tot 
leerbedrijf, het is een wisselwerking,’ aldus de initiatiefnemers.

De initiatiefnemers - de Stichting Vakbekwaamheid Particuliere 
Beveiligingsorganisaties (SVPB), Beveiligingsbranche (Sociaal 
Fonds Particuliere Beveiliging) en eX:plain - spreken van een 
‘forse ambitie’. Jeroen Mulder van SVPB: ‘Het platform wil hét 
startpunt zijn voor iedereen die meer wil weten over werken en leren 
in de particuliere beveiliging. Een centraal informatiepunt waar alle 
relevante informatie gebundeld te vinden is en de bezoeker op een 
efficiënte manier wordt doorverwezen. Minstens zo belangrijk is de 
samenwerking en verbinding van de betrokken partijen achter het 
platform. Zo kunnen sectorale vraagstukken rondom werken, leren 
en certificeren ook gezamenlijk worden besproken en opgepakt.’  

‘Met het platform willen de initiatiefnemers een kennisknooppunt 
bieden met nog meer relevantie voor studenten, werkenden en 
bedrijven. Zo kan de bezoeker bijvoorbeeld alle informatie over 
de beroepskwalificatie – van toelating tot en met examinering – 
vinden. De site wil ook een hub zijn, je wordt snel doorverwezen 
naar de andere sites in de beroepskolom,’ aldus Marianna 
Clarijs, algemeen secretaris van de Beveiligingsbranche. ‘De 
beveiligingsbranche is in beweging. Nieuwe beroepen ontstaan, 
andere vaardigheden worden gevraagd, de kwaliteitseisen nemen 
toe. Trots en vakbekwaamheid hebben ons geïnspireerd bij de 
ontwikkeling van het nieuwe platform.’  Lees meer  

ZZP-vraagstuk blijft 
zorgen baren 
Het vraagstuk van ZZP baart de 
Nederlandse Veiligheidsbranche 
aanhoudend zorgen. Invulling 
van beveiligingswerkzaamheden 
met ZZP-ers staat namelijk op 
gespannen voet met de WPBR. 
Bovendien verstoort het de goede 
werking van de arbeidsmarkt 
en het gelijke speelveld tussen 
bedrijven onderling. Tenslotte is 
de mening van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche dat de kwaliteit 
van het beveiligingswerk lijdt 
onder de inzet van ZZP-ers. In 
het afgelopen jaar zijn dan ook 
verschillende initiatieven ontplooid 
om dit vraagstuk verder te 
verkennen. Wordt vervolgd in 2023.

https://www.platformbeveiliging.nl/
https://www.veiligheidsbranche.nl/het-platform-beveiliging-is-live/


De Nederlandse Veiligheidsbranche 
De Nederlandse Veiligheidsbranche behartigt de 
belangen van bedrijven die zich bezighouden met 
beveiliging en beheersing van risico’s met betrekking 
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 Veiligheids-
branche. 

De Nederlandse Veiligheidsbranche is een laagdrem-
pelige branchevereniging waarin elk bedrijf zijn stem 
kan laten horen, van groot tot klein. Elk lid heeft toe-

gang tot de Algemene Ledenvergadering, het bestuur, 
het MKB-platform, secties en commissies en werk-
groepen. Met een keurmerk van de Nederlandse Vei-
ligheidsbranche laat een beveiligingsbedrijf zien dat 
het de professionele partner is die de opdrachtgever 
een stap verder brengt bij het oplossen van zijn vei-
ligheidsvraagstukken. 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
• Crown Security Services B.V. 

Beveiliging

• SEC Events B.V. 
Evenementenbeveiliging

• SEC Objecten en 
Mobiele Surveillance B.V.        
Beveiliging   

• Safe4ALL 
Beveiliging

• SRC Services B.V. 
Horecabeveiliging  

• HD Security Services B.V.   
Beveiliging 

• G4S Security Services 
B.V. / G4S Investigation & 
Intelligence Services 
Onderzoeksbureau 

• SSN Security B.V. 
Beveiliging

• International Security 
Group B.V. 
Beveiliging

• International Security 
Group B.V. 
Evenementenbeveiliging

• Time Allround Security B.V. 
Beveiliging

• Specialists in Security B.V. 
Beveiliging

• H & N Beveiliging BV 
handelsnaam NN Security 
uit Goes  
Beveiliging

Nieuw in het 
kenniscentrum 
• Onderste loonschalen cao EHB volgen 

verhoging WML 

• Lage Inkomens Voordeel verruimd in 
2023 

• Cao PAWW toch tijdelijk aangemeld 

• Wijziging studiekostenbeding 

• Veiligheidsoverleg volgens ABCD- 
methode 

• Een oproep op social media om te 
komen werken als evenementen- 
beveiliger, mag dat zomaar? 

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

• Interro Recherchediensten B.V. 

• Leidseplein Security B.V.

https://www.veiligheidsbranche.nl/12-procent-extra-voor-beveiligers-horeca-en-evenementen/
https://www.veiligheidsbranche.nl/kenniscentrum/lage-inkomens-voordeel-verruimd-in-2023/
https://www.veiligheidsbranche.nl/kenniscentrum/cao-paww-toch-tijdelijk-aangemeld/
https://www.veiligheidsbranche.nl/kenniscentrum/wanneer-moet-een-beveiliger-zich-le
https://www.veiligheidsbranche.nl/kenniscentrum/wijziging-studiekostenbeding/
https://www.veiligheidsbranche.nl/kenniscentrum/veiligheidsoverleg-volgens-abcd-methode/
https://www.veiligheidsbranche.nl/kenniscentrum/een-oproep-op-social-media-om-te-komen-werken-als-evenementenbeveiliger-mag-dat-zomaar/
https://www.veiligheidsbranche.nl/kenniscentrum/een-oproep-op-social-media-om-te-komen-werken-als-evenementenbeveiliger-mag-dat-zomaar/
https://www.veiligheidsbranche.nl/kenniscentrum/een-oproep-op-social-media-om-te-komen-werken-als-evenementenbeveiliger-mag-dat-zomaar/

