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Bijlage(n)

Geachte heer Vincken,

Hierbij reageer ik, mede namens de minister van JenV, op uw brief die u namens
de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland heeft verstuurd. U geeft aan dat
u een capaciteitstekort ziet ontstaan voor de inzet van particuliere beveiligers. Dit
is een gevolg van de overheidsadviezen, zoals thuisblijven bij klachten, in
combinatie met de beschikbare testcapaciteit. U uit uw zorgen/ ook gezien het
aanstaande griepseizoen. Laat ik voorop stellen dat wij uw zorgen begrijpen.

Uw brief
Correspondentie u itsl u itend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

Voorranq
U vraagt of particuliere beveiligers ook met prioriteit getest kunnen worden. Uw
verzoek kan ik helaas niet inwilligen. Laat ik vooropstellen dat het uitermate
vervelend is als de testuitslag langer op zich laat wachten dan wenselijk is.
Daarom werk ik met man en macht aan het uitbreiden van de testcapaciteit. De
testcapaciteit loopt momenteel al flink op. Als de testcapaciteit weer voldoet aan
de vraag kan iedereen snel getest worden. Ik zie de voorrang voor
zorgmedewerkers en leraren daarom als een tijdelijke oplossing. Medio oktober
maak ik de balans op. Ik zal dan bezien of testen met voorrang nog nodig is en zo
ja of uitbreiding naar meer sectoren voor de hand ligt.

Thuisblijven bii milde klachten
Daarnaast verzoekt u om een uitzondering voor personeel in het
Veiligheidsdomein aan te brengen zodatzij niet thuis hoeven te blijven bij milde
klachten. Uiteraard met inachtneming van hygiënische maatregelen.
Alhoewel wij begrijpen dat het advies om thuis te blijven bij (milde) klachten
gevolgen heeft voor de personele bezetting, ligt een uitzondering voor de
veiligheidssector wat ons betreft niet voor de hand.

Pagina 1 van 2

Het is belangrijk om thuis te blijven bij (milde) klachten, want dit draagt bij aan
het terugdringen van de verspreiding van het COVID-19 virus. We moeten dit met
elkaar doen.
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