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Dringend verzoek SBI-code 80 toe te voegen aan lijst
30 maart 2020

Geachte heren De Boer en Vonhof,
Geachte Minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer,
Mede namens vier andere brancheorganisaties in de particuliere beveiligingssector, stuur ik u
bijgaand dringend verzoek om de particuliere beveiliging en opsporing (SBI-code 80)
toe te voegen aan de lijst van sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis en door
de overheid getroffen beperkende maatregelen.
Vandaag is er reeds contact geweest met directeur-generaal Vijselaar, waarvoor hartelijk
dank. De directeur-generaal heeft aangegeven dat de regeling verruimd zal worden, waarbij
ook beveiliging in beeld komt. De sector is positief daarover, maar wil het verzoek graag
formeel inbrengen.
Sinds begin maart hebben evenementenbeveiligingsbedrijven te maken met grootschalige
annuleringen van grote evenementen, kort daarna gevolgd door een verbod van de overheid
op evenementen van 100 of meer bezoekers; dit verbod is vorige week verlengd tot 1 juni en
uitgebreid naar alle vergunning plichtige evenementen en bijeenkomsten. Deze bedrijven
hebben dus vanuit evenementen geen inkomsten meer. Voor horecabeveiliging geldt sinds 15
maart hetzelfde, toen met directe ingang alle horeca werd gesloten.
In de reguliere beveiliging zien we een wisselender beeld, maar ook daar kampen veel
bedrijven met grote afschaling van opdrachten (bij onder meer Schiphol, onderwijsinstellingen,
grote winkelketens) en met slecht betalende debiteuren.
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In deze arbeidsintensieve sector hebben bedrijven al snel een liquiditeitsprobleem als een
belangrijk deel of alle inkomsten uit omzet wegvallen; natuurlijk zullen vele bedrijven een
beroep doen op de NOW-regeling (de meeste EHB-bedrijven hebben onder de oude regeling al
een aanvraag ingediend), maar het UWV zal naar verwachting pas eind april het voorschot op
de tegemoetkoming bijschrijven. Deze bedrijven hebben afgelopen week de salarissen betaald
en moeten tot eind april hun vaste lasten zien te dragen, terwijl er geen of zeer grote terugval
van omzet tegenover staat.
Deze vaste lasten hebben betrekking op: hypotheek/huur van bedrijfsgebouw, abonnementen,
lease printers, ICT-licenties, autolease, telefoonkosten, accountantskosten, bankkrediet,
verzekeringen, schoonmaakkosten, gas/water/licht etc.
Dit
▪
▪
▪
▪
▪

gezamenlijk verzoek van de Nederlandse particuliere beveiligingssector is geïnitieerd door:
Ard van der Steur (de Nederlandse Veiligheidsbranche)
Boele Staal (Federatie Veilig Nederland)
Jan Kuipers (Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven)
Peter Hoes (Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland)
Wouter van Veldhuijsen (Branchevereniging voor Particuliere Onderzoekbureaus)

Indien gewenst lichten we deze aanvraag toe.
Met vriendelijke groet, namens de vijf brancheorganisaties,

Ard van der Steur
Voorzitter de Nederlandse Veiligheidsbranche
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