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Onderwerp Maatregelen ten behoeve van veiligheid tijdens de coronacrisis

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Geachte heer Van der Steur,
Naar aanleiding van de huidige crisissituatie in Nederland heb ik in de afgelopen
periode samen met onder andere de politie en de NCTV gekeken, welke
maatregelen noodzakelijk zijn om de veiligheid in Nederland zo goed mogelijk te
waarborgen. Daarbij heb ik ook nadrukkelijk gekeken welke bijdrage de
particuliere beveiliging daaraan kan leveren. Dit heeft geresulteerd in een aantal
beslissingen die tot doel hebben de branche van particuliere beveiliging in deze
crisistijd in staat te stellen haar belangrijke rol bij de veiligheid in Nederland te
blijven vervullen.
In uw brief van 30 maart jI. aan mij en aan de korpschef van de nationale politie
heeft u mij, mede namens een aantal andere brancheverenigingen, verzocht een
aantal maatregelen te treffen dat het werken voor de particuliere beveiligers in
deze crisistijd makkelijker moet maken. Ik constateer dat ik met de door mij
genomen maatregelen grotendeels tegemoet kom aan de wensen die u in
voornoemde brief naar voren heeft gebracht.
In deze brief ga ik aan de hand van de in uw brief van 30 maart genoemde
wensen en knelpunten in op de door mij genomen maatregelen.
Wij leven op dit moment in een uitzonderlijke tijd. De huidige crisis kan niet
slechts door het optreden van de overheid het hoofd worden geboden. Het is
daarom belangrijk dat de publieke en de private sector de handen zoveel mogelijk
ineenslaan en samen ten strijde trekken om deze situatie zo goed mogelijk tot
een eind te brengen.
Particuliere beveiligers vervullen een belangrijke rol bij de veiligheid in Nederland
en deze rol moeten zij, zeker in deze crisistijd, kunnen blijven vervullen. Als
ondersteunend aan cruciale processen kunnen zij een niet te onderschatten
bijdrage leveren aan het naar behoren vervullen van cruciale beroepen en
processen. De huidige gepubliceerde lijst met cruciale functies/vitale processen
doet er niet aan af dat particuliere beveiligers aanspraak kunnen maken op de
faciliteiten (zoals kinderopvang, onderwijs e.d.) gekoppeld aan de lijst.
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Ik acht het namelijk legitiem dat ook particuliere beveiligers bij het vervullen van
werkzaamheden die ondersteund aan en onmisbaar voor cruciale en vitale
beroepen zijn, waar nodig een beroep moeten kunnen doen op de genoemde
faciliteiten. Dit zorgt er ook voor dat, indien de bewegingsvrijheid van burgers
verder wordt beperkt, particuliere beveiligers bij het vervullen van hun taken hun
bewegingsvrijheid zullen behouden.
Ten aanzien van uw verzoek voor meer inzet van particuliere beveiligers in de
openbare ruimte merk ik op dat de politie primair over de veiligheid in de
openbare ruimte gaat. In bijzondere situaties kan aanleiding bestaan om voor
sommige taken bijzondere opsporingsambtenaren of particuliere beveiligers in te
zetten. Dit kan het geval zijn indien de politie om capacitaire redenen voor
sommige taken gebruik zou moeten maken van de inzet van anderen dan
politieambtenaren. Met de inzet van politie en bijzondere opsporingsambtenaren
is op dit moment voorzien in voldoende capaciteit.
Uiteraard kan de particuliere beveiliging in deze bijzondere tijden in nauwe
samenspraak en samenwerking met de politie en andere actoren in de openbare
ruimte haar belangrijke bijdrage aan de veiligheid in Nederland blijven leveren.
Daarom is thans besloten om de werkzaamheden in het kader van ordelijke
rijvorming en social distancing voor de ingang van winkels toe te staan. Daarbij
wordt ook toegestaan om alleen ten behoeve van genoemde werkzaamheden
tijdelijk gebruik te maken van evenementen- en horecabeveiligers (die nu als
gevolg van de kabinetsmaatregelen niet inzetbaar zijn op hun eigen werkterrein),
omdat deze groep beveiligers ervaring heeft met de genoemde werkzaamheden.
Deze maatregel geldt alleen tijdens de crisisperiode en zal eindigen zodra deze
periode ten einde komt.
Vanzelfsprekend gelden voor bovengenoemde werkzaamheden dezelfde
uurtarieven als bij de inzet van winkelsurveillanten. Ook blijft de vigerende wet
en regelgeving onverkort van toepassing. Het is van het grootste belang dat
beveiligingswerkzaamheden door gekwalificeerd personeel worden verricht. Het is
niet de bedoeling, ook niet in de crisistijd, dat mensen die niet of onvoldoende
bekwaam zijn worden ingezet.
Ook is het van belang dat toezicht door de politie naar behoren kan worden
verricht en dat het bij de inzet voor de winkels ook voor het publiek helder is dat
het gaat om particuliere beveiligers. In dat kader is het belangrijk dat particuliere
beveiligers het juiste uniform dragen. Indien zulks kan worden bereikt door alle
particuliere beveiligers op dezelfde locatie eenzelfde hesje over hun uniformen te
laten dragen dan zal hiertegen gedurende de crisisperiode geen bezwaar bestaan.
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Ten aanzien van (opnieuw) screenen van particuliere beveiligers bij inzet elders
dan bij hun eigen werkgever, heb ik besloten tijdens de crisisperiode daar een
uitzondering op te maken. Dat betekent dat deze beveiligers met hun bestaande
legitimatiebewijs en toestemming elders mogen worden ingezet en niet opnieuw
hoeven te worden gescreend. Dit geldt ook voor de beveiligers die door de
Koninklijke Marechaussee zijn gescreend.
Wat betreft het verlengen van die legitimatiepassen en toestemmingen is
noodregelgeving opgesteld en goedgekeurd, op grond waarvan deze, indien zij
hun geldigheid gedurende de periode 1 april tot en met 31 augustus 2020
verliezen, deze van rechtswege door de Korpschef voor 1 jaar worden verlengd.
Dit geldt ook voor de groene passen voor stagiaires.
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Ik ga ervan uit dat bovengenoemde maatregelen voldoende mogelijkheden bieden
aan de particuliere beveiligingsbranche om in deze crisistijd haar belangrijke rol te
blijven vervullen bij de algemene veiligheid in Nederland.
Het is voor vele sectoren een moeilijke tijd, ook voor de particuliere
beveiligingssector. Ondanks alle maatregelen kunnen sommige bedrijven en
ondernemers in deze sector toch in moeilijkheden geraken. Deze kunnen
uiteraard een beroep doen op het ondersteuningspakket dat door het kabinet voor
deze periode is aangekondigd.
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Met vriendelijke groet,
Minister van Justitie en Veiligheid
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