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P E R S B E R I C H T 

 

‘Erkenning door kabinet: beveiliger is cruciaal 

beroep’  
 

 

Gorinchem, 15 december 2021 - Anders dan bij de start van de coronacrisis in het voorjaar 

van 2020 laat het kabinet nu geen enkele twijfel bestaan over de cruciale rol van 

beveiliging in de samenleving. Beveiligers vervullen een ‘onmisbare functie’ en oefenen 

een ‘cruciaal beroep’ uit, zegt het kabinet. Dit betekent dat ze recht hebben op 

noodopvang voor hun kinderen als ze er niet in slagen deze zelf onder te brengen.  

 
Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche, is blij met deze publieke 

erkenning voor de belangrijke rol van beveiligers. “Volkomen logisch dat onze mensen gelijkgesteld 

worden met alle anderen met een cruciaal beroep, die ervoor zorgen dat de samenleving ook in deze 

tijd kan blijven functioneren.” 

 

Van der Steur zegt er begrip voor te hebben dat het kabinet gisteren heeft besloten het pakket van 

coronamaatregelen in principe tot 14 januari te verlengen. “Er is echter wel dringend behoefte aan 

een langetermijnvisie, want grote delen van de samenleving lopen op hun tandvlees. We kunnen niet 

van lockdown naar lockdown blijven hobbelen. Dat geldt ook voor veel bedrijven in onze sector, 

waarvan sommige weer vrijwel volledig tot stilstand zijn gekomen. Het is essentieel dat bedrijven die 

schade lijden als gevolg van coronamaatregelen deze voor 100 procent vergoed krijgen.” 

 

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 1,3 miljard euro. Er zijn ongeveer 26.000 beveiligingsmedewerkers 

actief in Nederland, van wie 90 procent werkt bij een bedrijf dat is aangesloten bij de Nederlandse 

Veiligheidsbranche. 
 

 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 

Nadere informatie over de inhoud van dit persbericht is verkrijgbaar bij de algemeen secretaris van de 
Nederlandse Veiligheidsbranche, Trees van den Broeck-Oosterhoff, telefoon: 06 – 13 71 39 16. 
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