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Maastricht, 15 september 2020

Hooggeachte heer Grapperhaus,
De Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland heeft in samenwerking met vakbond De Unie het
corona protocol Veiligheidsdomein ontwikkeld 1. In dit protocol zijn de richtlijnen opgenomen die
specifiek van toepassing zijn voor het Veiligheidsdomein met aanvullend de algemene adviezen van
het RIVM. We zien de laatste weken een capaciteitstekort voor de inzet van onze beveiligers
ontstaan. Dit is een gevolg van de algemene overheidsadviezen in combinatie met de testcapaciteit
en snelheid van testresultaten.
Capaciteitstekort door griepseizoen
Het jaarlijks terugkomende griepseizoen is aanstaande, de eerste signalen van toename van het
ziekteverzuim komen binnen. Historische cijfers van het RIVM laten zien dat de grieptrend zich vanaf
week 36 tot week 12 in een stijgende lijn begeeft2. Onder normale omstandigheden zijn de
griepklachten en het daarbij behorende ziekteverzuim geen probleem voor de branche. Dit wijzigt
door het RIVM-advies dat iedereen bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus,
niezen en keelpijn) thuis moet blijven en zich moet laten testen. Na een negatieve uitslag kunnen
onze beveiligers weer aan het werk. De vraag is echter hoelang het duurt voordat de werkgever
en/of opdrachtgever verwacht dat de beveiliger zich opnieuw laat testen als de griepsymptomen
aanhouden. Inmiddels bericht het GGD GHOR dat de testcapaciteit schaarser wordt en er langere
wachttijden ontstaan3, terwijl de grieppiek nog moet komen. VBe NL verwacht hierdoor een extreme
piek van ziekteverzuim met als gevolg een capaciteitstekort in de beveiliging.
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2

_____________________________________________________________________________________________________
Dorpstraat 30
6227 BN Maastricht
KVK AMSTERDAM 40539227

T +31 (0)85 130 39 80
BTW NL 8051.88.587.B.01

WWW.VBE.BIZ
INFO@VBE.BIZ
ABN AMRO BANK 63.66.55.792

Cruciale of vitale beroepsgroep
Het advies van het RIVM luidt ook voor personen in cruciale of vitale beroepsgroepen: bij milde
klachten (een snotneus) blijf je thuis. Ditzelfde geldt voor iemand die koorts heeft. De oproep om
thuis te werken is voor de veiligheidsbranche geen optie. Het vinden van extra gespecialiseerd
beveiligingspersoneel op korte termijn is een complexe uitdaging voor de branche. We hebben het
dan over kwaliteit, praktische zaken als beschikbaarheid van inleenuniformen en passenregistratie.
Wat ook meespeelt zijn de dubbele kosten door extra inzet van werknemers en opbouw van minuren van beveiligers die niet ziek maar in quarantaine verblijven. De gemiddelde
beveiligingsbedrijven hebben sinds aanvang van de crisis hun omzet zien terugvallen. Deze komt nu
extra onder druk. In uw brief van 21 april 2020 heeft u bevestigd dat de particuliere beveiliging een
belangrijke rol vervult bij de veiligheid in Nederland en deze rol, zeker in deze crisistijd, vervuld moet
blijven kunnen worden. Beveiligingspersoneel levert een bijdrage en ondersteunt aan de cruciale
beroepen en processen. U heeft begin dit jaar de particuliere beveiligers op de lijst met cruciale
functies/vitale processen geplaatst zodat zij aanspraak konden maken op de kinderopvang- en
onderwijsfaciliteiten.
Afwijking van het RIVM-advies
Door de in deze brief geschetste ontwikkelingen en het feit dat de particuliere beveiligers
noodzakelijk zijn voor de veiligheid in Nederland verzoeken wij uw toestemming om voor personeel
in het Veiligheidsdomein af te wijken van het thuisblijfadvies bij milde klachten. Voorwaarde is hierbij
wel dat alle hygiënische maatregelen in acht worden genomen. Daarnaast vragen wij u te
bevorderen dat beveiligingspersoneel voorrang krijgt bij testaanvragen.
In afwachting van uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Directeur Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland
L.H.C. (Leon) Vincken
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