
 

  

Geachte heer Hoes en heer Vincken, 

 

Met de brief van de minister d.d. 25 juni 2021 kwam onder meer een einde aan de 

versoepelingen ten aanzien van de inleen van personeel. Dit houdt in dat vanaf deze 

week weer moet worden voldaan aan de reguliere voorwaarden voor het tewerkstellen 

van beveiligingspersoneel, zoals het aanvragen van een toestemming en 

beveiligingspas bij de inzet van personeel dat van een andere beveiligingsorganisatie 

wordt ingeleend. Om u en de andere brancheverenigingen de tijd te geven deze 

afkondiging te communiceren, is intern afgesproken een overgangstermijn in acht te 

nemen en de eerste twee weken niet handhavend op te treden. 

 

Evenwel is mij gebleken dat de sector op dit moment kampt met een groot 

personeelstekort, in ieder geval ten aanzien van evenementbeveiliging. In overleg met 

het Ministerie van Justitie en Veiligheid is daarom besloten om tijdelijk gebruik te maken 

van de uitzonderingsmogelijkheid als bedoeld in onderdeel 7 van de Beleidsregels ten 

aanzien van evenementbeveiliging. Dit betekent dat ten aanzien van deze sector een 

tijdelijke versoepeling geldt ten aanzien van het inlenen/-huren van personeel van 

andere beveiligingsorganisaties, waarbij het ingeleende personeel mag werken met de 

pas en onder de toestemming van het uitlenende bedrijf. Door de inlener hoeft aldus 

niet opnieuw een toestemming en een pas te worden aangevraagd. Hierbij moet worden 

voldaan aan een aantal voorwaarden: 

- De versoepeling gaat in op 1 juli 2021, is tijdelijk en loopt af op 1 november 

2021; 

- De versoepeling geldt uitsluitend voor (evenement)beveiligingsbedrijven ten 

behoeve van evenementbeveiliging ten aanzien van evenementen waarvoor 

een evenementenvergunning is verleend door een gemeente; 

- het ingeleende personeel bezit een blauwe ESO-pas of een grijze 

beveiligingspas;  

- er wordt slechts ingeleend van bedrijven met een ND-vergunning; 

- de beveiligingswerkzaamheden worden uitgevoerd in het uniform van het 

inlenende beveiligingsbedrijf. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan het uniform van 

de inlener worden vervangen door een hesje met V-teken en logo van het 

inlenende bedrijf. Dit hesje heeft dan voor alle beveiligers op het betreffende 

evenement te gelden (uniformiteit). Onder het hesje wordt het uniform 

gedragen van het bedrijf waar de beveiliger een toestemming en pas voor 

heeft. 
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- de afdeling kc-taken dient vooraf te worden geïnformeerd over de inleen. Dit 

geschiedt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 60 uur vóór aanvang van het 

evenement. Hierbij wordt de volgende informatie verstrekt: 

o De datum, naam en locatie van het evenement; 

o de namen en pasnummers van alle ingeleende beveiligers die worden 

ingezet; 

o wie de hoofdaannemer is zodat duidelijk is wiens uniform (hesje) 

wordt gedragen. 

 

Hiermee verwacht ik de sector tegemoet te komen in deze voor hen moeilijke tijd. Ik 

verzoek u vriendelijk de inhoud van deze brief te delen met uw achterban. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Drs. J. van Hoorn, MPA 

 

 

 

 


