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VOORWOORD	
	
Deze	regeling	beschrijft	de	eisen	en	werkwijzen	voor	het	verkrijgen	en	behouden	van	het	
KWALITEITSLABEL	BEVEILIGING	EVENEMENTEN	HORECA.	Het	doel	van	het	kwaliteitslabel	is	het	
bevorderen	en	behouden	van	de	integriteit	en	kwaliteit	van	zowel	beveiligingsorganisaties	als	het	
personeel.	De	beveiligingsbranche	kent	hiermee	een	nieuw	kwaliteitsinstrument	waarmee	bedrijven	aan	
hun	opdrachtgevers,	gemeente	en	politie,	inzichtelijk	en	transparant	maken	dat	hun	organisatie	voldoet	
aan	de	normen	die	werkgevers	én	werknemers	in	de	branche	hebben	opgesteld.	Dragers	van	dit	
Kwaliteitslabel	komen	in	het	speciaal	hiervoor	ingericht	register	van	N’Lloyd	dat	meerdere	registers	in	de	
beveiliging	beheert.	Het	biedt	dus	duidelijk	voordelen	voor	beveiligingsbedrijven	om	in	het	bezit	te	
komen	van	het	Kwaliteitslabel.	Het	zorgt	voor	een	positieve	uitstraling	en	een	goed	imago.	Zaken	die	voor	
potentiële	opdrachtgevers	erg	belangrijk	zijn.	
	
Het	kwaliteitslabel	is	een	lerend	label.	Inspecties,	gemeente,	politie,	werknemers-	en	werkgeverspartijen	
worden	jaarlijks	betrokken	in	een	evaluatie	van	belangrijke	aandachtspunten	voor	het	kwaliteitskader.	
Tegelijkertijd	worden	de	houders	van	het	label	uitgedaagd	om	jaarlijks	de	verbeterpunten	die	
gesignaleerd	worden	door	te	voeren	in	hun	dagelijkse	werkzaamheden.		
	
Het	Sociaal	Fonds	Cao	Beveiliging	(SFCB),	gevestigd	in	Den	Haag		is	kwaliteitslabeleigenaar	en	
opdrachtgever	van	de	kwaliteitslabelregeling.	SFCB	is	het	sociaal	fonds	en	treedt	op	namens	sociale	
partners,	werkgevers	en	werknemers	in	de	beveiligingsbranche	en	is	onafhankelijk	
kwaliteitslabeleigenaar	en	–beheerder.	Sociale	partners,	VBe	NL,	CNV	Vakmensen	en	De	Unie	hebben	de	
naleving	van	de	cao	Beveiliging	en	Gedragscode	VBe	NL	gekoppeld	aan	het	Kwaliteitslabel.	Deze	
kwaliteitsregeling	wordt	uitgegeven	door	SFCB	en	is	voor	het	eerst	vastgesteld	op	21	november	2016.		
De	uitvoering	van	deze	regeling	en	het	beheer	van	het	register	Kwaliteitslabel	Beveiliging	Evenementen	
Horeca	is	ondergebracht	bij	Stichting	N’Lloyd	en	Kwint	Accountants	en	Adviseurs,	tevens	administrateur	
van	SFCB.		
	
Deze	regeling	wordt	iedere	twee	jaar	door	een	onafhankelijke	organisatie	getoetst	op	functionaliteit	en	
betrouwbaarheid.	
	
Bij	succes	wordt	het	label	in	de	nabije	toekomst	uitgebreid	naar	alle	beveiligingsvormen	en	heet	dan	
KWALITEITSLABEL	BEVEILIGING	
	
	
	
LEON	VINCKEN	
VOORZITTER	SOCIAAL	FONDS	CAO	BEVEILIGING	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

REGELING	KWALITEITSLABEL	BEVEILIGING	EVENEMENTEN	HORECA	SFCB	2017	
 

21 november 2016   4 van 25 

	
	
	

I. HOE	WERKT	HET	KWALITEITSLABEL?	
	
	
Hoe	gaat	het	nu	in	zijn	werk?	Eigenlijk	is	het	een	vicieuze	cirkel	en	een	continu	proces.	Dit	is	te	zien	op	de	
afbeelding	hieronder.	Het	hele	proces	start	bij	de	aanvraag	van	een	beveiligingsbedrijf	voor	toekenning	
van	het	Kwaliteitslabel.	Een	aanvraag	voor	het	Kwaliteitslabel	kan	digitaal	via	een	speciaal	portal	met	de	
daarbij	behorende	onderdelen	ingediend	worden	bij	de	stichting	N’Lloyd.	Dan	begint	het	onderzoek.		

	
	
DE	VEBETERCYCLUS	

• De	binnenste	(rode)	verbetercyclus	is	van	toepassing	op	bedrijven	die	op	basis	van	de	
beoordeling	een	positief	besluit	van	de	kwaliteitscommissie	hebben	ontvangen.	Na	dit	besluit	
voert	stichting	N’Lloyd,	ondersteund	door	Kwint	Accountants	en	Adviseurs,	het	compliance-
onderzoek	uit.	De	audit	wordt	door	stichting	N’Lloyd	vervolgd	met	een	performance-onderzoek	in	
het	betreffende	bedrijf	op	een	evenement	en/of	horecagelegenheid.	Bij	compliance	gaat	het	om	
het	voldoen	aan	wet-	en	regelgeving	en	zaken	rond	de	financiële	organisatie,	contracten,	cao,	etc.	
Beoordeling	van	de	accountant	speelt	hierbij	eveneens	een	rol.	Bij	performance	gaat	het	om	de	
prestaties	van	het	bedrijf	volgens	de	standaard	van	het	label.	Na	de	audits	stelt	stichting	N’Lloyd	
een	rapport	op	met	aanbevelingen	voor	het	bedrijf.	Met	dit	verbeteradvies	kan	het	bedrijf	zich	op	
een	kwalitatief	hoger	niveau	brengen.	Tevens	wordt	de	benodigde	informatie	van	het	
auditrapport	geanonimiseerd	gedeeld	met	de	kwaliteitscommissie.	Op	basis	daarvan	wordt	het	
oordeel	tot	het	verstrekken	van	het	Kwaliteitslabel	gegeven.	

	
• De	middelste	(oranje)	verbetercyclus	is	gericht	op	het	Kwaliteitslabel	Beveiliging	Evenementen	

Horeca.	Het	kwaliteitslabel	is	een	groeidocument	dat	door	nieuwe	inzichten,	regelgeving,	
adviezen	en	ervaring	onderhevig	is	aan	periodieke	verbeteringen.	Zo	inventariseert	het	SFCB-
reacties	en	feedback	op	het	kwaliteitslabel	van	ministeries,	gemeenten,	politie	en	labeldragers.	
Ieder	jaar	rapporteert	stichting	N’Lloyd	met	Kwint	Accountants	en	Adviseurs	hun	ervaringen	van	
de	audits.	De	ervaringen	worden	geëvalueerd	waaruit	lering	getrokken	kan	worden.	Al	deze	
nieuwe	kennis	en	inzichten	worden	op	basis	van	kwaliteitscriteria	door	het	SFCB	getoetst.	Na	de	
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toetsing	vindt	invoering	van	de	kwaliteitscriteria	in	het	kwaliteitslabel	plaats.	
	

• De	buitenste	(groene)	rand	waarborgt	de	betrouwbaarheid	van	de	achterliggende	organisaties	
van	het	kwaliteitslabel.	Iedere	twee	jaar	toetst	een	onafhankelijke	organisatie	stichting	N’Lloyd	
en	Kwint	Accountants	en	Adviseurs	op	de	correcte	toepassing	en	uitvoering	van	het	
kwaliteitslabel.	Het	kwaliteitslabel	en	de	regeling	worden	ook	iedere	twee	jaar	getoetst	door	een	
onafhankelijke	organisatie	op	zijn	functionaliteit,	uitvoerbaarheid,	juistheid,	volledigheid	en	
effectiviteit.		
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II. 	WAARAAN	MOET	MIJN	BEDRIJF	VOLDOEN	OM	IN	BEZIT	TE	KOMEN	VAN	HET	

KWALITEITSLABEL?	
	
	
We	gaan	in	op	de	volgende	onderwerpen:		

- Doel,	beheersstructuur	en	proces.	
- De	eisen	waartegen	beveiligingsbedrijven	worden	getoetst.	
- De	wijze	waarop	tegen	deze	eisen	getoetst	wordt.	
- De	rapportage	en	sancties	bij	het	niet	voldoen	aan	de	eisen.	
- Het	kwaliteitslabel	en	het	kwaliteitslabelcertificaat.	

	
TOEPASSINGSGEBIED	
Het	Kwaliteitslabel	Beveiliging	Evenementen	Horeca	is	van	toepassing	op:	

- Evenementenbeveiliging	
- Horecabeveiliging	

Evenementenbeveiliging	en	Horecabeveiliging	zijn	binnen	de	particuliere	beveiliging	specifieke	vormen	
van	dienstverlening.	Zij	hebben	gemeenschappelijk	dat	het	gaat	om	op	hetzelfde	moment	aanwezig	zijn	
van	een	(grote)	groep	mensen.	
Het	beveiligingsbedrijf	heeft	als	taak	de	veiligheid	van	de	bezoekers	te	waarborgen,	ook	bij	calamiteiten.	
Dit	laatste	vereist	een	locatie	gebonden	risicoanalyse.	Daarnaast	is	de	bejegening	van	de	bezoekers	van	
groot	belang.	
	
DOEL	VAN	DE	KWALITEITSREGELING	
Het	doel	van	het	Kwaliteitslabel	is	het	vastleggen	en	toetsen	van	de	eisen	en	werkwijzen	waardoor	een	
beveiligingsbedrijf	onder	het	kwaliteitslabel	haar	diensten	uitvoert.	De	regeling	geeft	daarnaast	inzage	in	
de	procedures	en	werkwijzen	van	de	Kwaliteitslabelhouder	en	de	spelregels	hoe	het	Kwaliteitslabel	te	
verkrijgen,	in	stand	te	houden	of	te	verliezen.	
	
DOELSTELLING	VAN	HET	KWALITEITSLABEL	
Het	KBEH	staat	voor	de	integriteit	en	kwaliteit	van	de	beveiligingsorganisatie	en	de	integriteit	en	kwaliteit	
van	het	personeel,	de	werkwijzen	zijn	transparant	en	afgestemd	op	de	omgeving.	
De	doelstelling	wordt	op	de	volgende	wijzen	bereikt:	
	

- Het	management	van	de	beveiligingsorganisatie	is	op	verschillende	wijzen	belangrijk	om	de	
doelstelling	te	verwezenlijken:	

o De	inrichting	van	de	bedrijfsprocessen.	
o De	focus	op	de	klant	(opdrachtgever).	
o De	focus	op	de	klant	van	de	klant:	de	bezoeker	van	het	evenement	c.q.	horeca.	
o De	lerende	organisatie	(evaluatie	na	afloop,	opleiding).	
o Aansturing	door	het	management	(kennis,	interactie,	betrokkenheid	en	communicatie	

met	medewerkers).	
- Binnen	de	beveiligingsorganisatie	draait	het	om	de	kwaliteit	van	de	mensen	op	de	werkvloer;	

Deze	moeten:	
o Integer	zijn.	
o Professioneel	handelen.	
o Gedragscodes	naleven.	
o De	bezoekers	correct	bejegenen,	zich	gastvrij	opstellen.	
o Kundig	zijn	voor	de	situatie	waar	zij	op	ingezet	worden.	
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o De	kwaliteit	van	de	mensen	op	de	werkvloer	is	gekoppeld	aan	(permanente)	opleiding.	
Kennis	en	kunde	blijft	op	peil.	Trainingen	maken	deel	uit	van	het	
opleiding/bijscholingstraject.	

o De	organisatie	is	ingericht	rondom	de	wettelijke	eisen	en	het	primaire	werkproces.	Het	
kunnen	voldoen	aan	de	eisen	voor	het	keurmerk	is	dan	geen	extra	inspanning.	

- Binnen	de	organisatie	zijn	werkinstructies	(procedures,	gedragsrichtlijnen	etc.)	aanwezig	als	deze	
van	belang	zijn.	

- Evenementen	worden	planmatig	voorbereid,	uitgewerkt,	gedocumenteerd	en	uitgevoerd.	Een	
risicoanalyse	maakt	onderdeel	uit	van	de	voorbereiding.	

- De	beveiligingsorganisatie	werkt	samen	met	ander	partijen	zoals	de	lokale	politie,	de	
opdrachtgever	en	is	sensitief	voor	de	inbreng	en	feedback	van	deze	partijen.	Waar	van	toepassing	
is	duidelijk	wie	de	vaste	aanspreekpunten	zijn.	

	
BEHEERSSTRUCTUUR	
SFCB	is	beheerder	van	de	Kwaliteitsregeling.		
SFCB-bestuur:	

- Is	verantwoordelijk	voor	het	benoemen	van	en	het	relatie	onderhoud	met	de	auditorganisatie	
naast	het	leveren	van	de	eigen	administrateur.	

- Is	belast	met	de	tweejaarlijkse	externe	controle	van	de	procedures,	werkwijzen	en	
betrouwbaarheid	van	het	KBEH.	

- Evalueert	periodiek	met	ketenpartners	het	functioneren	van	het	Kwaliteitslabel.	
- Neemt	het	oordeel	van	de	Kwaliteitscommissie	over.	
- Behandelt	bezwaarschriften.		

	
SFCB	wordt	bij	de	uitvoering	ondersteund	door	een	Kwaliteitscommissie,	welke	bestaat	uit:	

- Vertegenwoordiger	namens	de	werkgevers	(bestuurslid	VBe	NL).	
- Vertegenwoordiger	namens	de	werknemers	(vakbonden).	
- Een	door	sociale	partners	voor	te	dragen	onafhankelijk	voorzitter.		

De	commissie	bestaat	in	de	beginfase	uit	de	penningmeester	en	voorzitter	van	SFCB	en	werkt	zonder	
voorzitter.	
	
Stichting	N’Lloyd	is	als	auditorganisatie	uitvoerder:	

- Benoemt	de	performance	auditeurs.	De	uitvoerder	van	werkzaamheden	voor		het	administratief-
financieel	deel	is	de	administrateur	van	SFCB	en	wordt	benoemd	door	het	bestuur	van	SFCB.		

- Voert	secretariaat	en	planning	voor	de	Kwaliteitscommissie	en	audits.		
- Stelt	het	auditrapport	op	met	al	de	bevindingen.	Daarbij	koppelt	zij	de	bevindingen	van	het	

administratief-financieel	onderdeel,	die	bij	iedere	audit	door	SFCB	gedeeld	worden	met	de	
auditorganisatie.	Hiertoe	verlenen	aanvragers	toestemming	aan	SFCB.	

	
Kwint	Accountants	en	Adviseurs	is	uitvoerder	van	het	administratief-financieel	onderdeel:	

- Stelt	voor		SFCB	een	rapport	van	bevindingen	op	aan	de	hand	van	de	werkzaamheden	voor		het	
administratief-financieel	onderdeel	zoals	verwoord	in	de	bedrijfsscan.	

- SFCB	verleend	met	akkoord	van	de	aanvrager	toestemming	om	de	bevindingen	te	delen	met	
N’Lloyd	die	het	totaal	van	bevindingen	rapporteert	aan	de	kwaliteitscommissie	SFCB.	

- De	disclaimer	aan	het	einde	van	dit	document	is	hierbij	van	toepassing.	
	
N’Lloyd	en	Kwint	zijn	hierbij	gehouden	aan	alle	geldende	privacy	en	geheimhouding	wet	en	regelgeving	
en	richten	hun	eigen	organisatie	en	afhandeling	van	toetsingen	ook	zodanig	in.	Dit	houdt	tevens	in	dat	
het	bestuur	van	SFCB	(en	zover	als	mogelijk	bij	een	bezwaar)	dan	wel	de	Kwaliteitscommissie	geen	enkele	
inzage	heeft	in	documenten,	gegevens,	bevindingen	die	herleidbaar	zijn	naar	personen	dan	wel	
organisaties.	Dit	behoudens	de	naam	van	de	organisatie	indien	het	Kwaliteitslabel	wordt	toegekend,	dan	
wel	de	strikt	noodzakelijke	gegevens	die	noodzakelijk	zijn	ingeval	er	sprake	is	van	een	schorsing	van	het	
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Kwaliteitslabel,	dan	wel	dat	er	sprake	is	van	een	geconstateerd	feit	dat	melding	vereist	zoals	eerder	
beschreven	onder	PROCES.	Daarnaast	dragen	de	uitvoerende	organisaties	zorg	voor	alle	
beschermingsmaatregelen	en	borgstellingen	welke	noodzakelijk	zijn	om	datalekkage	te	voorkomen.		
	
KWALITEITSLABELPROCES	
Het	proces	om	het	Kwaliteitslabel	te	behalen	werkt	als	volgt:	
	
1. Implementatie	
De	beveiligingsorganisatie	implementeert	de	eisen	voor	het	Kwaliteitslabel	in	de	organisatie.	De	eisen	
staan	verwoord	in	dit	document.	Een	implementatie	is	volledig	als	alle	(schriftelijke)	procedures	aanwezig	
en	operationeel	zijn,	dossiers	ingericht	op	de	eisen,	evaluaties	en	verbeterprocessen	worden	uitgevoerd,	
en	de	beveiligingsorganisatie	zelf	getoetst	heeft	volledig	aan	de	eisen	voor	het	Kwaliteitslabel	te	voldoen.	
	
2. Aanvraag	
Het	Kwaliteitslabel	wordt	schriftelijk	aangevraagd	bij	het	secretariaat	SFCB	via	secretariaat@sfcb.nl.	Na	
ontvangst	van	de	ondertekende	overeenkomst	van	opdracht	Kwaliteitslabel	en	zodra	de	daarop	
gebaseerde	factuur	op	rekening	van	SFCB	is	binnengekomen	wordt	de	aanvraag	doorgezet	naar	N’Lloyd	
die	de	aanvraag	in	behandeling	neemt	en	de	auditprocedure	en	planning	verder	begeleidt.		
Zodra	de	aanvraag	gepland	is	en	er	een	akkoord	voor	een	audit	is	wordt	deze	gepland	en	uitgevoerd	en	
gerapporteerd	binnen	twee	maanden.	Voor	het	opheffen	van	tekortkomingen	geldt	de	termijn	zoals	
aangegeven	in	dit	document.	De	Kwaliteitscommissie	neemt	binnen	één	maand	na	ontvangst	van	het	
definitieve	rapport	de	beslissing	over	het	verlenen	van	het	KBEH.	
	
3. Initiële	beoordeling	
De	initiële	beoordeling	wordt	uitgevoerd	in	twee	gedeelten:	

- Een	beoordeling	van	documenten.		
De	documenten	in	grote	lijnen	vooraf	beoordeeld.	

- Het	kantoorbezoek.	
Tijdens	het	kantoorbezoek	ligt	de	focus	op	een	effectieve	implementatie	van	de	procedures	en	
het	controleren	van	dossiers	(o.a.	personeelsdossiers,	locatiedossiers	met	inbegrip	van	de	
risicoanalyse).	

- Een	veldbezoek.	
De	uitvoering	van	de	beveiliging	conform	de	eisen	voor	het	Kwaliteitslabel	wordt	op	locatie	
getoetst.	Het	auditteam	bepaalt	aan	de	hand	van	het	documentenonderzoek	en	kantoorbezoek	
of	een	of	meerdere	locaties	(bijvoorbeeld	horeca	én	een	evenement)	bezocht	worden	en	maakt	
een	keuze	uit	de	werkagenda	van	de	aanvragende	organisatie.	De	locatie	is	voldoende	
representatief	voor	de	totale	activiteiten.	
Tijdens	het	veldbezoek	is	het	operationeel	management	van	de	beveiligingsorganisatie	aanwezig	
voor	de	begeleiding	van	het	auditteam,	het	beantwoorden	van	vragen	en	geven	van	toelichtingen	
op	de	uitvoering.	

De	initiële	beoordeling	wordt,	inclusief	besluitvorming,	binnen	twee	maanden	na	aanvraag	afgerond.	
	
4. Aanvullende	beoordeling	
Het	veldbezoek	kan	aanleiding	geven	voor	een	aanvullende	beoordeling	op	kantoor	van	de	
beveiligingsorganisatie.	
	
5. Corrigerende	maatregelen	
Indien	er	tekortkomingen	worden	vastgesteld	worden	hiervoor	corrigerende	maatregelen	genomen	en	
beoordeeld	op	een	effectieve	implementatie.	
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6. Besluitvorming	
Als	aan	alle	eisen	voldaan	is	wordt	het	KBEH	uitgereikt	en	mag	het	Kwaliteitslabel	conform	het	reglement	
gebruikt	worden.	
	
7. Periodieke	beoordeling	
De	beveiligingsorganisatie	voldoet	permanent	aan	de	eisen	voor	het	Kwaliteitslabel.	Hiervoor	vindt	
binnen	een	periode	van	twaalf	maanden	de	eerste	periodieke	herbeoordeling	plaats.	In	jaar	één	en	twee	
na	de	initiële	beoordeling	is	dit	een	self-assessment.	Het	secretariaat	van	N’Lloyd	stuurt	twee	maanden	
vooraf	een	reminder	met	het	assessment.	In	jaar	drie	is	er	een	volledige	initiële	herbeoordeling.		
De	initiële	herbeoordeling	wordt	uitgevoerd	in	twee	gedeelten:	

- Een	beoordeling	van	documenten	voor	zover	deze	veranderd	zijn	sinds	de	laatste	beoordeling.	
- Een	veldbezoek	vindt	plaats	op	dezelfde	wijze	als	bij	de	allereerste	initiële	beoordeling.	

	
8. Aanvullende	beoordeling	
Het	veldbezoek	kan	aanleiding	geven	voor	een	aanvullende	beoordeling	op	kantoor	van	de	
beveiligingsorganisatie.	
	
9. Corrigerende	maatregelen	
Indien	er	tekortkomingen	worden	vastgesteld	dienen	hiervoor	corrigerende	maatregelen	genomen	te	
worden	en	beoordeeld	te	worden	op	een	effectieve	implementatie.	De	termijnen	hiervoor	zijn	vastgelegd	
in	deze	regeling.	
	
10. Extra	beoordelingen	
De	Kwaliteitscommissie	kan	extra	beoordelingen	uitvoeren	als	hiertoe	aanleiding	is.	Aanleidingen	kunnen	
zijn:	

- De	resultaten	van	andere	beoordelingen.	
- Klachten	dat	onterecht	gebruik	gemaakt	wordt	van	het	Kwaliteitslabel	(er	wordt	niet	aan	de	

gestelde	eisen	voldaan).	
- Klachten	over	misleidend	of	foutief	gebruik	van	het	Kwaliteitslabel.	
- Publicaties.	
- Eigen	waarnemingen	door	de	Kwaliteitscommissie,	dan	wel	het	bestuur	SFCB.	
- Informatie	van	belanghebbende	partijen,	zoals	overheidsinstellingen,	over	het	onterecht	gebruik	

van	het	Kwaliteitslabel	en/of	verzekeraars.	
Voor	de	uitvoering,	rapportage,	review,	besluitvorming	en	eventuele	sancties	gelden	de	bepalingen	zoals	
bij	de	periodieke	beoordeling.	De	kosten,	die	vallen	onder	kosten	boven	standaard	proces	(zie	KOSTEN),	
van	deze	extra	beoordelingen	komen	ten	laatste	van	de	drager	van	het	Kwaliteitslabel	indien	de	
aanleiding	tijdens	de	beoordeling	wordt	bevestigd.	De	bevindingen	kunnen	aanleiding	zijn	tot	
herbeoordeling	van	het	KBEH.		
	
11. Besluitvorming	
Bij	elke	periodieke	beoordeling	wordt	een	besluit	genomen	over	continueren,	schorsen	of	intrekken	van	
het	KBEH.		
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III. WAAR	BESTAAT	HET	KWALITEITSLABEL	UIT?		

	
	
KWALITEITSNORMEN	
Eerder	in	dit	document	heeft	u	een	overzicht	kunnen	lezen	met	de	punten	die	getoetst	worden.	Dit	is	
onderverdeeld	in	categorieën	en	de	waarneming	van	gradatie	minor	(‘klein’)	of	major	(‘groot’).	De	norm	
major	is	een	tekortkoming	die	weggewerkt	moet	zijn	om	het	kwaliteitslabel	te	behalen/behouden.	Een	
major	dient	te	zijn	opgelost	binnen	een	tijdsbestek	van	twee	maanden.	De	norm	minor	wordt	pas	
verplicht	als	er	meer	dan	tien	minor	onderdelen	zijn.	Gesteld	wordt	dat	tien	minors	tezamen	één	major	
vormen.	Wel	is	het	zo	dat	minors	binnen	zes	maanden	en	uiterlijk	bij	de	eerstvolgende	self-assessment	
(herbeoordeling)	na	één	jaar	verdwenen	moeten	zijn.	Niet	verdwenen	minors	tellen	dubbel	bij	de	
volgende	herbeoordeling	na	twee	jaar.	Na	drie	jaar	start	de	cyclus	opnieuw	zoals	bij	de	eerste	aanvraag.	
Openstaande	minors	uit	het	verleden	blijven	daarbij	dubbel	tellen.	Het	niet	behalen	van	een	
herbeoordeling	in	een	volgende	ronde	betekent	schorsing	van	het	kwaliteitslabel	totdat	aan	de	eisen	is	
voldaan.	Het	kwaliteitslabel	toetst	tegelijkertijd	evenementen-	en	horecabeveiligingswerkzaamheden.	Dit	
is	afhankelijk	van	de	bedrijfsactiviteiten.	Als	deze	bijvoorbeeld	geen	horecabeveiliging	uitvoert,	dan	wordt	
hierop	niet	getoetst.	De	bewijslast	hiervoor	komt	te	liggen	als	een	major-onderdeel	bij	de	aanvrager.		
	
PROCES	
Een	aanvraag	voor	het	Kwaliteitslabel,	na	ontvangst	door	SFCB	van	de	ondertekende	overeenkomst	van	
opdracht	Kwaliteitslabel	en	betaling	van	de	factuur,	kan	digitaal	via	een	speciaal	portal	met	de	daarbij	
behorende	onderdelen	ingediend	worden	bij	de	stichting	N’Lloyd.	Deze	toetst	of	de	aanvrager	voldoet.	
Dit	gebeurt	door	een	deskonderzoek	en	een	operationeel	onderzoek.	De	bevindingen	worden	in	een	
vertrouwelijk	auditrapport	van	N’Lloyd	teruggekoppeld	naar	de	aanvrager	en	de	Kwaliteitslabelcommissie	
die	namens	SFCB	het	KBEH	verstrekt.	Dit	is	inclusief	het	rapport	van	de	bevindingen	van	Kwint.	De	
geldigheid	van	een	Kwaliteitslabel	is	twaalf	maanden	of	zolang	tot	de	volgende	herbeoordeling	in	
verband	met	de	planning	plaatsvindt.			
	
Indien	een	Kwaliteitslabel	niet	behaald	wordt	en/of	er	is	sprake	van	schorsing	dan	wordt	dit	gemeld	aan	
VBe	NL	door	de	samenhang	met	de	VBe	NL	Gedragscode	en	statuten.	Normen	uit	het	kwaliteitslabel	
kunnen	onderdeel	uitmaken	van	de	lidmaatschapsvereisten.	LET	OP:	dit	onderdeel	wordt	nog	verder	in	
procedure	uitgewerkt	door	VBe	NL	omdat	er	keuzevrijheid	voor	de	aangesloten	leden	bestaat	om	
gelijkwaardige	keurmerken	en/of	ISO	en	NEN-certificaten	te	hanteren.	In	de	beginfase	van	het	KBEH	wordt	
hierbij	een	overgangsfase	in	acht	genomen,	daarbij	wordt	speciaal	aandacht	besteed	aan	de	status	van	
kleinere	organisaties,	zoals	cao-leden.		
	
Geconstateerde	overtredingen	van	wet-	en	regelgeving,	waaronder	het	niet	naleven	van	de	rechtsgeldige	
cao,	worden	gemeld	aan	de	Kwaliteitscommissie.	Deze	deelt	de	bevindingen	met	SFCB	van	waaruit	
verdere	actie	volgt,	zoals	melding	aan	cao-controleorganen	en/of	inspectie	en/of	politie.		Er	is	de	
mogelijkheid	van	bezwaar	indien	het	oordeel	van	de	kwaliteitslabelcommissie	niet	gesteund	wordt.	Dit	
bezwaar	wordt	behandeld	door	het	bestuur	SFCB.		Het	kwaliteitslabelrapport	wordt	opgesteld	door	een	
auditor	van	N’Lloyd	met	specifieke	kennis	van	beveiligingsorganisaties.	Deze	doet	samen	het	onderzoek	
met	hulp	van	Kwint.	Kwint	rapporteert	over	de	compliance,	de	administratief-financiële	zijde,	waarbij	ook	
de	VBe	NL	benchmark	gegevens	betrokken	worden.	Ook	vindt	er	rapportage	plaats	over	de	aanwezigheid	
en	aansluiting	van	de	specifiek	benoemde	onderdelen	uit	de	bedrijfsscan.	De	auditor	neemt	de	
performance,	het	veld/bedrijfsonderzoek,	voor	zijn	rekening.	Daarbij	behoort	een	bezoek	tijdens	een	
evenement	en/of	horecagelegenheid.		
	
De	doorlooptijd	vanaf	aanvraag,	veld/kantoor/desk-onderzoek,	oordeel	Kwaliteitslabelcommissie	en	
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eventuele	bezwaar	en	tussentijdse	verbetertrajecten,	wordt	ingeschat	op	circa	drie	maanden.		KBEH-
houders	worden	opgenomen	in	een	openbaar	register	op	de	site	van	Stichting	N’Lloyd.	Alle	informatie	
over	het	Kwaliteitslabel	is	verder	te	vinden	op	de	site	van	SFCB.			
	
ORGANISATIE	
SFCB	is	zoals	gemeld	de	Kwaliteitslabeleigenaar	en	bewaakt	de	normen,	de	publiciteit	en	de	uitvoering	
van	het	proces.	De	commissie	bestaat	uit	drie	leden:	een	vertegenwoordiger	namens	werkgevers,	een	
vertegenwoordiger	namens	werknemers	en	een	derde	namens	hen	beiden	als	voorzitter.	Het	secretariaat	
wordt	ingevuld	door	N’Lloyd	in	samenwerking	met	SFCB.	In	2017,	het	eerste	jaar	van	het	KBEH,	nemen	de	
voorzitter	(lid	namens	werkgevers)	en	penningmeester	(lid	namens	werknemers)	van	SFCB	de	taak	van	de	
commissie	waar.		
	
Een	performance	auditeur	wordt	aangesteld	na	goedkeuring	door	het	bestuur	van	N’Lloyd.	De	uitvoerder	
van	werkzaamheden	voor	het	administratief-financieel	onderdeel	is	te	allen	tijde	de	administrateur	van	
SFCB.	Deze	laatste	keuze	is	ingegeven	door	kennis	van	de	bedrijven,	de	markt	en	toegang	tot	reeds	
relevante	gegevens	vanuit	de	SFCB-functie.	Het	bestuur	van	SFCB	en	het	bestuur	van	VBe	NL	geeft	met	de	
uitvoering	van	het	Kwaliteitslabel	toestemming	voor	het	koppelen	van	de	bij	haar	bekende	relevante	
gegevens	met	de	uit	te	vragen	gegevens	voor	het	Kwaliteitslabel.	Daarmee	wordt	tevens	de	
administratieve	lastendruk	zoveel	als	mogelijk	beperkt.	Het	Kwaliteitslabel,	eisen,	proces	en	beschrijving	
van	aanvraag	worden	met	dit	document	gepubliceerd	op	de	site	van	SFCB.	Ook	bedrijven	die	geen	
premieplicht	hebben	en	gebonden	zijn	aan	de	cao	Beveiliging	kunnen	een	Kwaliteitslabel	aanvragen.		
	
KOSTEN	
De	kosten	van	het	Kwaliteitslabel	zijn	vastgesteld	op	€1200.	Dit	is	de	prijs	voor	een	toets	die	conform	
deze	regeling	KBEH	verloopt,	waarbij	tijdig	alle	relevante	gegevens	zijn	aangeleverd	en	geen	
herbeoordelingen	noodzakelijk	zijn.	Voor	de	kosten	die	gemaakt	moeten	worden	boven	het	standaard	
proces	wordt	op	dagdeelbasis	doorberekend	op	basis	van	€300/dagdeel,	daadwerkelijk	gemaakte	kosten.	
In	het	jaar	2017	en	2018	ontvangen	bedrijven	die	premieplichtig	zijn	voor	SFCB	een	subsidie	van	50%	van	
de	standaard	audit,	mits	een	bedrijf	ook	het	KBEH	behaalt.	Deze	subsidie	wordt	bij	het	behalen	van	de	
audit	automatisch	als	cashback	verrekend.	Bij	aanvraag	van	het	Kwaliteitslabel	worden	de	kosten	vooraf	
betaald.	De	herbeoordelingen,	middels	het	self-assesment,	in	jaar	twee	en	jaar	drie	kosten	€155	per	
beoordeling	en	worden	eveneens	vooraf	bij	de	aanvraag	betaald.	Ook	hiervoor	geldt	dat	voor	een	
uitgebreidere	herbeoordeling	dan	het	standaard	proces	de	kosten	worden	doorberekend	op	basis	van	
€300/dagdeel,	daadwerkelijke	kosten.	Genoemde	bedragen	zijn	exclusief	BTW.		
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IV. HOE	KAN	IK	HET	KWALITEITSLABEL	AANVRAGEN?	
	
	
Bij	de	aanvraag	om	in	aanmerking	te	komen	voor	het	Kwaliteitslabel	moeten	de	volgende	documenten	
aanwezig	zijn.	Zie	ook	de	bijlagen.	
De	aanvraag	voor	het	Kwaliteitslabel	kan	niet	in	behandeling	genomen	worden:	

- Als	de	gegevens/documentatie	niet	volledig	zijn.	
- De	factuur	(vooruitbetaling)	niet	betaald	is.	
- Het	bijbehorende	overeenkomst	van	opdracht	Kwaliteitslabel	is	ondertekend	met	hierin	

verwijzing	naar	wederzijdse	verplichtingen	waaronder	het	van	toepassing	zijn	van	dit	
Kwaliteitsreglement.	Verder:	opvolging	van	werkafspraken,	toestemming	dat	bekend	zijnde	
gegevens	bij	SFCB	dan	wel	VBe	NL	kunnen	worden	gebruikt	en	de	bijdrageheffingsplicht	(voor	
zover	van	toepassing)	voor	SFCB	voldaan	is.		

	
Documenten	bij	aanvraag	
Aanvraag	 • Voor	welk	werkgebied	(evenementen,	horeca)	het	

Kwaliteitslabel	aangevraagd	wordt	(toepassingsgebied:	
evenementen,	horeca	of	beide).	

• Verklaring	van	daartoe	bevoegd	management	(zie	KvK)	dat	de	
organisatie	zich	zal	houden	aan	alle	bepalingen	opgenomen	in	
deze	Kwaliteitslabelregeling	of	waarnaar	verwezen	wordt.	

Uittreksel	Kamer	van	
Koophandel	

• Compleet:	ook	de	bovenliggende	en	nevenorganisaties.	
• Recent:	niet	ouder	dan	twee	maanden.	
• Correct:	de	beschrijving	van	de	activiteiten	passen	bij	de	

aangevraagd	scope.	
Inrichting	van	de	
organisatie	

• Organogram,	met	de	hieraan	gekoppelde	taken,	
bevoegdheden	en	verantwoordelijkheden.	

• Overzicht	van	medewerkers	op	kantoor	met	bijbehorende	
toestemming	van	Bijzondere	Wetten.	

Vergunning	 • Kopie	Vergunning,	afgegeven	door	de	minister	als	bedoeld	in	
artikel	3a	van	de	Wpbr	(CHECK	artikel	2	en	artikel	3).	

• Kopie	van	toestemming	van	de	minister	over	de	leiding	van	de	
organisatie	als	bedoeld	in	artikel	7	lid	1	van	de	WPBR.	

Planning	 • Voor	het	kunnen	maken	van	de	keuze(s)	voor	het	veldbezoek	
worden	de	gegevens	aangeleverd	van	de	planningsagenda	met	
aard	en	omvang	van	de	contracten.	
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V. 					OP	WELKE	PUNTEN	WORDT	BEOORDEELD?	
	
	
1. Initiële	beoordeling	
Voor	het	kunnen	toetsen	van	de	initiële	bevindingen	zijn	de	volgende	documenten	nodig.	De	
documenten	worden	op	volledigheid	beoordeeld	maar	ook	inhoudelijk:	geven	de	documenten	op	
adequate	wijze	invulling	aan	de	eisen	gesteld	in	deze	regeling.	
	
Documenten	voor	initiële	beoordeling	/	documentenbeoordeling	vooraf	
Algemeen	 • Organogram.		

• Verdeling	taken,	bevoegdheden	en	verantwoordelijkheden.	
• Inhoudsopgave	kwaliteitshandboek.	
TOELICHTING:		
De	organisatie	richt	de	kwaliteitsdocumentatie	in	passend	bij	de	
eigen	organisatie,	zo	licht	als	mogelijk	en	zo	zwaar	als	nodig.	

Verzekeringen	 • Kopie	van	bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.	
• Kopie	van	ongevallenverzekering.	
• Een	verklaring	van	de	verzekeraar	dat	de	hoogte	van	verzekerd	

bedrag	in	overeenstemming	is	met	de	verzekerde	activiteiten.	
Afdrachten	 • Aansluitnummers:	

– Belastingdienst	
– Sociale	fondsen	
– Paritaire	fondsen	
– Pensioenfondsen	
– Opleidingsfondsen	

• Een	recente	verklaring	van	de	accountant	dat	aan	de	verplichte	
afdrachten	is	voldaan	(of	van	een	boekhouder	bij	een	omzet	
lager	dan	€	250K.	

Kwaliteitsbeleid	 • Verklaring	van	de	directie.	Deze	moet	passend	zijn	bij	de	
activiteiten	onder	de	aangevraagde	scope.	

• Verklaring	van	de	directie	over	naleving	Gedragscode	
branchevereniging	indien	lid	(VBe	NL,	NVB).	Bij	geen	
lidmaatschap	worden	de	relevante	onderdelen	die	toezien	op	
de	aspecten	van	deze	kwaliteitsregeling	van	de	Gedragscode	
VBe	NL	in	de	beoordeling	betrokken.	

Integriteitsbeleid	 • Verklaring	van	de	directie.	Deze	moet	passend	zijn	bij	de	
activiteiten	onder	de	aangevraagde	scope.	

Sociaal	beleid	 • Verklaring	van	de	directie.	Deze	moet	passend	zijn	bij	de	
activiteiten	onder	de	aangevraagde	scope.	

Jaarververslag	 • Financieel	jaarverslag,	opgesteld	binnen	een	halfjaar	na	de	
sluiting	van	het	boekjaar.	

• Sociaal	jaarverslag,	opgesteld	binnen	een	halfjaar	na	de	sluiting	
van	het	boekjaar.	

	
Documenten	voor	initiële	beoordeling	/	kantoorbezoek)	
Sociaal	beleid	 • De	wijze	waarop	de	cao	nageleefd	wordt.	

• Het	actuele	trainings-	en	opleidingsbeleid.	
• De	wijze	waarop	het	personeel	voorbereid	wordt	in	het	

omgaan	met	agressie	en	geweld	en	de	wijze	waarop	het	
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Documenten	voor	initiële	beoordeling	/	kantoorbezoek)	
personeel	opgevangen	wordt	als	zij	geconfronteerd	zijn	
met	bovenmatige	agressie	en	geweld.	

• Actuele	RI&E	en	daarbij	passende	ARBO-
programma/voorzieningen.	

• Actuele	personeelsdossiers	met	aandacht	voor:	
werkperioden,	verzuimmonitor	en	afspraken	(Wet	
verbetering	Poortwachter),	arbeidscontracten	en	
afwijkende	afspraken.	Overzicht	van	functionerings-	en	
beoordelingsgesprekken,	medeondertekend	door	
medewerker.	Overzicht	werktijdenafspraken.	

Bestanden	 • Overzichten	van:	
– Het	personeel	in	vaste	dienst.	
– Het	personeel	in	tijdelijke	dienst.	
– Het	personeel	dat	ingezet	kan	worden	door	inhuur	met	

vermelding	van	de	bedrijven	waarvan	ingehuurd	kan	
worden.	

– Inzet	stagiaires.	
– De	bedrijven	waaraan	het	beveiligingswerk	wordt	

uitbesteed.	
– Inzet	van	ZZP’ers.	

Kwaliteitsdocumentatie	 • Een	kopie	van	de	kwaliteitsdocumenten,	voor	(minimaal)	
de	hieronder	weergegeven	onderwerpen	gedocumenteerd:	
• Offerte.	 	
• Opdrachtbevestiging.	
• Algemene	VBe	NL-inkoop/verkoopvoorwaarden	dan	

wel	daaraan	gelijkwaardig.	
• Model	risicoanalyse.	
• Model	beveiligingsplan.	
• Model	calamiteitenplan.	
• Opbouw	personeelsdossier.	
• Model	inhuur	overeenkomst	(indien	van	toepassing).	
• Model	uitbesteding	overeenkomst.	
• Beschrijving	hoe	met	continue	verbetering	wordt	

omgegaan.	
• Stageovereenkomsten	met	de	van	toepassing	zijnde	

cao-regelgeving	daarin	verwerkt.	
• Overeenkomst	Payroll-uitzendbedrijf.	
• Modelovereenkomst	van	opdracht	vrije	vervanging	VBe	

NL	onder	nummer	90815120475.	
Locatiedossiers	 • Opdrachtgever	NAW.	

• Contract	/	opdrachtdocument.	
• Risicoanalyse.	
• Beveiligingsplan.	
• Calamiteitenplan.	
• Overzicht	ingezet	personeel	(eigen	personeel,	ingehuurd	

personeel	en	personeel	bij	uitbesteding,	stagiaires,	
ZZP’ers).	

	
Documenten	voor	het	veldbezoek	bij	de	initiële	en	periodieke	beoordeling	
Locatiegegevens	 • NAW-locatie(s).	
Vergunning	 • Kopie	van	de	toestemming	van	korpschef	m.b.t.	in	te	zetten	
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Documenten	voor	het	veldbezoek	bij	de	initiële	en	periodieke	beoordeling	
personeel	als	bedoeld	in	artikel	7	tweede	lid	van	de	WPBR.	

• Bewijs	van	informeren	korpschef	bij	aanvang	van	de	
(nieuwe	beveiligingsmaatregelen).	

Passen	 - Toonbaar	op	verzoek	door	beveiliger	de	van	toepassing	
zijnde	beveiligingslegitimatiebewijs.	

	
2. Wijze	van	beoordelen	-	algemeen	
De	uitvoering	van	het	Kwaliteitslabel	is	gebaseerd	op	het	uitvoeren	van	een	audit:	

- Interviews:	vragen	en	doorvragen	
- Observaties	(wordt	er	correct	gehandeld)	met	eventueel	gerichte	verificatie	
- Administratieve	verificatie	

o Aanwezigheid	van	de	documenten.	
o Volledigheid	van	de	documenten.	
o Correctheid	van	de	documenten.	
o Inhoudelijke	beoordeling	van	de	documenten:	

- Beoordeling	van	dossiers	(op	juistheid	en	volledigheid)	
o Projectdossiers.	
o Personeelsdossiers.	

De	audit	kenmerkt	zich	door	het	combineren	van	de	verschillende	audittechnieken	en	het	verifiëren	van	
de	verschillende	observaties	ten	opzichte	van	elkaar.		
De	conclusie	na	een	audit	of	er	sprake	is	van	een	in	voldoende	mate	geïmplementeerde	structuur	
waarmee	aan	de	gestelde	eisen	voldaan	wordt.	Deze	structuur	wordt	vaak	kwaliteitssysteem	genoemd.	
	
3. Beoordeling	van	de	aanvraag	
De	aanvraag	is	compleet	om	in	behandeling	genomen	te	kunnen	worden.	
Bij	het	niet	voldoen	aan	wet-	en	regelgeving	wordt	de	behandeling	van	de	aanvraag	stopgezet.	
	
4. Beoordeling	van	de	documenten	
Op	basis	van	de	opgestuurde	documenten	wordt	beoordeeld	of	de	bedrijfsvoering	in	voldoende	mate	op	
orde	is.	Op	basis	van	een	erkend	keurmerk	in	de	beveiligingsbranche	of	een	ISO	9001	certificaat	kunnen	
de	relevante	punten	zonder	beoordeling	overgenomen	worden.	
	
5. Veldbezoek	
Het	veldbezoek	bestaat	uit	de	volgende	onderdelen:	

- Een	openingsgesprek	met	operationeel	management.	
- Bezoek	locatie.	
- Interviews	met	beveiligingspersoneel.	
- Een	interview	met	het	operationeel	management.	
- Ad	random	observaties	over	de	uitvoering.	
- Het	slotgesprek	met	het	operationeel	management.	
	

6. Beoordeling	projectdossier	
Het	projectdossier	van	het	veldbezoek	wordt	met	de	volgende	onderwerpen	op	volledigheid	en	
correctheid	beoordeeld:		

- Offertetraject.	
- Overeenkomst/opdrachtstelling.	
- Algemene	betalings-	&	leveringsvoorwaarden.	
- Indien	van	toepassing:	samenwerkingsovereenkomsten.	
- Contactpersonen	bij	klant	en	(keten)partners.	
- Voorbespreking	en	schouw	van	de	locatie	samen	met	ketenpartners.	
- Risicoanalyse.	
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- Beveiligingsplan.	
- Calamiteitenplan.	
- (Werk)instructies	aan	het	personeel	(eigen	personeel,	ingehuurd	personeel).	
- Aanmelden	bij	de	korpschef.	
- Evaluatie.	

	
7. Beoordeling	personeelsdossier	
Het	auditteam	maakt	een	selectie	van	personeelsdossiers	die	tijdens	het	veldbezoek	aanwezig	moeten	
zijn.	
De	richtlijn	hiervoor	is	10%	van	het	aanwezige	personeel	met:	

– Een	minimum	van	twee	personeelsdossiers.	
– Een	maximum	van	tien	personeelsdossiers.	
– Niet	zijnde	personeelsdossiers	welke	de	laatste	twee	jaar	al	beoordeeld	zijn.	
– Bij	ingehuurd	personeel	met	verdeling	1/3	eigen	personeel	en	2/3	ingehuurd	personeel.	

Er	kan	van	de	richtlijn	met	onderbouwing	afgeweken	worden.	
De	personeelsdossiers	worden	beoordeeld	met	de	volgende	onderwerpen	op	volledigheid	en	samenhang	
met	de	arbeidsovereenkomst:	

- Taakomschrijving,	functieprofiel	of	dergelijke.	
- Diploma’s,	bijscholingen	etc.	
- Inzetbaarheid	(wat	wel/niet).	
- Specifieke	vergunning	(zoals	bij	gebruik	van	honden).	
- Verklaring	medewerker	m.b.t.	geheimhouding	en	vertrouwelijkheid.	
- Kopie	beveiligingslegitimatiebewijs.	
- Ingevuld	formulier	voor	gebruik	uniform.	

	
8. Interviews	tijdens	het	veldbezoek	
De	interviews	met	beveiligingspersoneel	is	gericht	op:	

- Kennis	van	het	bestaan	van	de	OR/PvT	en	deze	is	voor	hem/haar	bereikbaar.	
- Kan	aangeven	hoe	de	communicatie,	interactie	met	het	management	en	betrokkenheid	van	het	

management	is.	
- Kan	aangeven	hoe	het	sociaal	beleid	en	opleidingsbeleid	uitwerkt.	
- Communicatie(lijnen)	tijdens	evenement,	ook	bij	calamiteiten.	
- Kent	de	voor	de	locatie	specifieke	punten	uit	beveiligingsplan	en	uit	het	calamiteitenplan.	
- Heeft	weet	van	opleidingsbeleid	en	kan	hier	gebruik	van	maken.	
- Heeft	een	correcte	attitude	(bejegening)	naar	de	bezoekers	van	het	evenement.	

	
9. Verificatiepunten	tijdens	het	veldbezoek	

- Uniformering	(goedgekeurd	en	voorgeschreven,	geen	gebreken).	
- (Geldig)	beveiligingslegitimatiebewijs.	
- In	bezit	van	werkinstructie(s)	en	geïnstrueerd	op	de	specifieke	situatie.	
- Heeft	beschikking	over	de	juiste	beschermingsmiddelen	en	weet	deze	te	gebruiken	(kent	de	

richtlijnen	hiervoor).	
- Idem:	communicatiemiddelen.	
- Idem:	voertuigen.	
- Idem:	honden.	
- Medewerker	voldoet	aan	gestelde	eisen	(opleidingen,	certificaten,	BHV	indien	van	toepassing).	
- Houdt	men	zich	aan	de	gedragscode?	

	
10. 	Herbeoordeling	–	Self-Assessment	
Het	self-assessment	bestaat	uit	een	quickscan	van	de	meest	relevante	gegevens	die	kunnen	bevestigen	
dat	de	voorwaarden	voor	het	behouden	van	het	Kwaliteitslabel	nog	geldig	zijn.	Dit	is	een	digitale-
administratieve	scan,	tenzij	uit	de	scan	blijkt	dat	er	punten	van	opvolging	zijn	en	nadere	onderzoek	
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vergen	waaronder	een	bedrijfs-	en/of	evenementen/horeca	locatie	bezoek.	In	de	bijlagen	van	de	
bedrijfsscan	is	deze	self-assessment	eveneens	terug	te	vinden.				
	
11. Auditrapport	(N’Lloyd)	
Het	auditrapport	bevat:	

- De	gegevens	van	de	Kwaliteitshouder.	
- De	gegevens	van	de	bezochte	locaties.	
- De	namen	van	het	auditteam.	
- Identificatie	van	de	beoordeelde	dossiers.	
- De	bevindingen	van	de	audit.	
- De	major	en	minor	tekortkomingen,	indien	aanwezig.	
- De	onderbouwing	waarop	major	en	minor	tekortkomingen	gesloten	zijn.	
- Dagtekening	en	handtekening	auditor.	
	

12. 	Besluitvorming	
Het	besluit	tot	verlenen	van	het	Kwaliteitslabel	wordt	genomen	door	de	Kwaliteitslabelcommissie	van	
SFCB,	op	basis	van	de	rapportage	van	de	initiële	beoordeling.		
Besluiten	met	betrekking	tot	verlenging,	schorsing	en	intrekken	worden	eveneens	genomen	door	de	
Kwaliteitscommissie,	op	basis	van	de	rapportage	van	de	periodieke	herbeoordeling(/self-assements)	of	
een	extra	beoordeling.	
Een	positief	besluit	kan	niet	genomen	worden	als	uit	de	rapportage	blijkt	dat	er	openstaande	
tekortkoming	met	een	major	dan	wel	tien	minor	label(s)	aangetroffen	worden	of	niet	aan	de	
reglementaire	voorwaarden	wordt	voldaan.	
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VI. WAT	ZIJN	DE	REGLEMENTAIRE	VOORWAARDEN?	

	
	
VOORWAARDEN	VOOR	AANVRAAG	
De	aanvrager	dient	bij	de	aanvraag	de	volgende	informatie	ter	beschikking	te	stellen:	

- Een	bewijs	van	wettelijke	registratie1	waarbij	het	leveren	van	de	dienst	bedoeld	in	deze	
Kwaliteitsregeling	herkenbaar	is	aangegeven.	

- Een	verklaring	van	een	hiertoe	bevoegd	persoon	dat	beveiligingsbedrijf	zich	zal	houden	aan	de	in	
de	kwaliteitsregeling	genoemde	eisen,	voorwaarden	en	verplichtingen,	waaronder	het	gebruik	
van	het	Kwaliteitslabel.	

- Het	werkgebied	waarvoor	het	Kwaliteitslabel	wordt	aangevraagd	(evenementenbeveiliging	en/of	
horecabeveiliging).	

- De	eventuele	aanwezigheid	van	meerdere	vestigingen.	
- Op	verzoek	van	de	Kwaliteitscommissie	alle	verdere	nodige	informatie	en	gegevens.	
- Een	verklaring	van	een	hiertoe	bevoegd	persoon	dat	gedurende	de	aanvraag	niet	verwezen	wordt	

naar	een	mogelijke	status	met	het	Kwaliteitslabel.	In	individuele	contacten	en	contracten	mag	
hier	wel	naar	worden	verwezen.	

- Een	verklaring	van	een	hiertoe	bevoegd	persoon	dat	gewaarborgd	wordt	dat	het	auditpersoneel	
toegang	heeft	tot	de	locatie	(veldbezoek).	

- Alle	nodige	planningsgegevens,	in	overleg	met	het	auditteam.	
Het	beveiligingsbedrijf	stelt	de	Kwaliteitscommissie	tijdig	in	kennis	van:	

- Fusies	en	overnames.	
- Wijzigingen	in	de	organisatie.	
- Wijzigingen	in	het	Kwaliteitssysteem,	die	van	invloed	zijn	op	de		

o kwaliteit	van	dienstverlening,	of	
o borging	van	de	kwaliteit	van	dienstverlening,	of	
o naleving	van	de	kwaliteitsregeling.		

- Wijzigingen	in	de	inhoud	en	de	status	van	andere	certificaten	(voor	zover	van	invloed	op	naleving	
van	deze	regeling).	

	
TEKORTKOMINGEN	
Een	situatie	die	niet	in	overeenstemming	is	met	de	eisen	wordt	beschouwd	als	een	tekortkoming.	
Een	tekortkoming	wordt	geclassificeerd	als	een	major	of	een	minor	tekortkoming.	
Er	is	sprake	van	een	major	tekortkoming	als:	

- één	of	meerdere	eisen	uit	de	kwaliteitsregeling	niet	(meer)	zijn	geïmplementeerd,	of	er	is	sprake	
van	een	situatie	die,	gebaseerd	op	objectieve	waarnemingen,	significante	twijfel	doet	rijzen	of	
het	kwaliteitssysteem	voldoende	ondersteuning	biedt	aan	de	gestelde	eisen	te	voldoen,	of		

- de	uitvoering	van	de	werkzaamheden	afbreuk	doet	aan	doelstellingen	van	het	KBEH,	of	
- de	uitvoering	van	de	werkzaamheden	bij	calamiteit	zal	leiden	tot	een	onveilige	situatie,	of	
- bij	de	laatste	beoordeling	was	dezelfde	afwijking	vastgesteld,	of		
- het	niet	registreren	van	klachten	en/of	het	niet	opvolgen	van	klachten,	of	
- misbruik	van	het	Kwaliteitslabel,	of	
- fraude,	misleiding	van	de	auditteam	of	het	bewust	verstrekken	van	foutieve	of	onvolledige	

informatie	aan	de	Kwaliteitslabeleigenaar,	of	
- er	sprake	is	van	tien	of	meer	minor	tekortkomingen.	

                                                   

 

 

1
 In Nederland is dat inschrijving bij de Kamer van Koophandel, aantoonbaar door een geldig uittreksel. 
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Er	is	sprake	van	een	minor	afwijking	als:	

- sprake	is	van	een	situatie	die,	gebaseerd	op	objectieve	waarnemingen,	twijfel	doet	rijzen	over	de	
borging	van	de	kwaliteit,	of	

- het	ontbreken	van,	het	niet	hebben	geïmplementeerd	of	niet	in	stand	hebben	gehouden	van	één	
van	de	eisen	uit	het	certificatieschema,	hetgeen	niet	heeft	geleid	tot	een	major	afwijking,	of	

- het	niet	in	stand	hebben	gehouden	van	één	of	meerdere	voorwaarden	uit	deze	regeling	
(waaronder	financiële	verplichtingen	en	afspraken	over	gebruik	van	het	Kwaliteitslabel).	

	
SANCTIES	
Voor	een	major	tekortkoming	geldt	een	termijn	van	twee	maanden	voor	het	oplossen	en	implementeren	
van	de	corrigerende	maatregelen,	met	in	de	maand	daarna	het	laten	beoordelen	(inclusief	rapportage	en	
besluitvorming).	
Voor	een	minor	tekortkoming	geldt	een	termijn	van	zes	maanden,	tot	uiterlijk	één	jaar,	voor	het	oplossen	
en	implementeren	van	de	corrigerende	maatregelen.	Dit	wordt	bij	de	volgende	periodieke	beoordeling	
beoordeeld	en	gerapporteerd.	
Indien	een	tekortkoming	niet	binnen	de	gestelde	termijn	wordt	opgeheven	wordt	de	kwaliteitshouder	
geschorst	voor	een	periode	van	maximaal	zes	maanden.	In	deze	periode	is	het	niet	toegestaan:	

- het	Kwaliteitslabel	te	gebruiken	én	
- te	verwijzen	naar	de	status	als	Kwaliteitslabelhouder	

Indien	deze	periode	de	tekortkoming(en)	niet	opgeheven	worden	is	intrekking	van	het	Kwaliteitslabel	aan	
de	orde.		
Op	het	ongeoorloofd	gebruik	van	het	Kwaliteitslabel	staat	een	boete	als	verwoord	in	de	overeenkomst	
van	opdracht	Kwaliteitslabel.		
	
KWALIFICATIES	
Het	auditteam	wordt	gekwalificeerd	op	basis	van	ISO/IEC	19011	(ISO	9001	gekwalificeerde	auditor	voor	
het	specifieke	werkterrein).	De	auditeur	in	de	functie	administrateur	SFCB	is	betrokken	bij	een	
accountantskantoor,	de	accountant	ondertekent	de	uitvoering	van	werkzaamheden	van	het	
administratief-financieel	rapport	van	bevindingen.		
	
CERTIFICAAT	KWALITEITSLABEL	BEVEILIGING	EVENEMENTEN	HORECA	
N’Lloyd	voert	een	SFCB	gewaarmerkt	certificaat	Kwaliteitslabel	Evenementen	Horeca	en	bewaakt	de	
uitgifte	en	registratie.		
	
BEROEPSMOGELIJKHEID	
Indien	een	organisatie	het	niet	eens	is	met	het	besluit	van	de	Kwaliteitscommissie	kan	binnen	één	maand	
schriftelijk	bezwaar	worden	ingediend	bij	het	secretariaat	van	SFCB	(secretariaat@sfcb.nl).	Dit	bezwaar	is	
slechts	ontvankelijk	indien	dit	gemotiveerd	en	met	onderliggende	bewijsstukken	behorende	bij	de	
periode	dat	de	audit	heeft	plaatsgevonden	wordt	voorzien.	Het	bestuur	van	SFCB	neemt	een	bindend	
besluit	en	kan	zich	hierbij	laten	adviseren	door	het	auditteam,	dan	wel	de	mogelijkheid	bieden	voor	een	
mondelinge	toelichting	door	de	bezwaar	hebbende.	SFCB	neemt	binnen	drie	maanden	na	ontvangst	van	
het	bezwaar	met	alle	van	toepassing	zijnde	bewijsstukken	en	relevante	documentatie	een	besluit.	
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Disclaimer		
Omdat	er	zowel	door	N’Lloyd	als	Kwint	werkzaamheden	worden	uitgevoerd,	wordt	in	dit	document	
weliswaar	praktisch	gesproken	over	audit,	beoordelen	en	controleren.	Maar	er	worden	door	Kwint	
uitsluitend	specifiek	overeengekomen	werkzaamheden	uitgevoerd,	zoals	benoemd	in	de	bijlagen	en	er	
wordt	door	Kwint	geen	oordeel	gegeven	en	uitsluitend	constateringen	gedocumenteerd	op	de	
vastgestelde	lijst	met	uit	te	voeren	werkzaamheden.	Deze	bevindingen,	zonder	details	van	Kwint,	worden	
gerapporteerd	conform	COS	4400	aan	SFCB.	Vervolgens	deelt	SFCB	deze	bevindingen	conform	afspraak	
met	N’Lloyd.		
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KWALITEITSLABEL	EN	KWALITEITSCERTIFICAAT	
	
	
	
	
	

Registratie geldig tot 21 november 2019

Certificaatnummer 999
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AUDITPROCEDURE	KWALITEITSLABEL	BEVEILIGING	EVENEMENTEN	HORECA	(KBEH)	
	
1.	 Inleiding.	
Dit	document	beschrijft	de	auditprocedure	zoals	die	wordt	uitgevoerd	door	de	Audit	&	Review	Groep	
(ARG)	van	de	stichting	N’Lloyd.	
Deze	procedure	is	gebaseerd	op	Regeling	Kwaliteitslabel	Beveiliging	Evenementen	Horeca	21-11-2016	van	
het	Sociaal	Fonds	Cao	Beveiliging	(SFCB).		
In	nauwe	samenwerking	met	de	administrateur	van	SFCB	is	een	viertal	pilot	audits	uitgevoerd	om	de	
auditprocedure	te	toetsen	op	uitvoerbaarheid	en	beoogde	doorlooptijd.	De	ervaringen	van	deze	pilot	zijn	
geëvalueerd	en	verwerkt	in	dit	document.	Een	beperkt	aantal	zal	in	de	loop	der	tijd	naar	bevind	van	zaken	
worden	bijgesteld	in	nauw	overleg	met	de	Kwaliteitslabelcommissie	SFCB.	
	
2.	 Eigenaar	en	beheerder.	
Volledigheidshalve	wordt	opgemerkt,	dat	het	SFCB	optreedt	als	‘’eigenaar’’	van	het	Kwaliteitslabel	en	het	
‘’beheer’’	en	uitvoering	daarvan	heeft	uitbesteed	aan	de	stichting	N’Lloyd	in	samenwerking	met	Kwint	
Accountants	en	Adviseurs.	
	
3.	 Audit	kader.	
De	toetsing	(audit)	die	voorafgaat	aan	de	toekenning	van	het	KBEH	bestaat	uit	twee	delen,	te	weten	een:	
	
-	 bedrijfsbezoek	en	
-	 een	audit	op	een	event-locatie.	
	
De	audit	wordt	uitgevoerd	door	twee	auditors2	van	de	ARG	van	N’Lloyd.	Zij	zullen	zich	primair	focussen	
op	de	‘’performance’’	van	het	bedrijf,	de	organisatie	alsook	het	personeel	dat	wordt	ingezet	voor	
beveiligingstaken.	Ofwel:	de	vakinhoudelijke	aspecten.	
	
Het	financieel-administratieve	onderdeel	van	de	audit	(“compliance”)	wordt	uitgevoerd	door	het	
accountantskantoor	van	SFCB.	
	
De	Bedrijfsscan3	is	de	leidraad	voor	zowel	de	auditee	als	voor	de	auditors.	Daarin	wordt	voornoemd	
onderscheid	tussen	performance	en	compliance	zo	goed	mogelijk	weergegeven.	Indien	bij	de	invulling	
van	de	Bedrijfsscan	ondersteuning	noodzakelijk	is,	kan	rechtstreeks	advies	worden	ingewonnen	bij	de	
lead-auditor,	waarvan	de	contactgegevens	door	het	Secretariaat	zullen	worden	meegezonden	met	
toezending	van	de	Bedrijfsscan.	
	
Voor	het	onderdeel	Personeel	hanteren	de	N’Lloyd	auditors	een	eigen	Checklist.	
	
De	resultaten	van	de	audit	worden	samengevat	in	het	rapport	van	Bevindingen	en	gerapporteerd	aan	de	
auditee	én	aan	de	Kwaliteitslabelcommissie	SFCB.	Na	toestemming	van	de	commissie	zal	het	
Kwaliteitslabel	worden	toegekend	aan	de	auditee	en	de	organisatie	worden	opgenomen	in	het	N’Lloyd	
register	KBEH.	
	
4.	 Uitvoering	en	doorlooptijd.	
De	doorlooptijd	van	een	audit	wordt	eveneens	bepaald	door	de	twee	onderdelen	van	de	audit:	(1)	de	
voorbereiding	en	(2)	de	daadwerkelijke	uitvoering.	
	

                                                   

 

 

2
 Zie bijlage Competentieprofiel. 

3
 Zie bijlage Bedrijfsscan 
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a.	 Stap	1:	Voorbereiding	en	voorwaarde.	
	
Na	de	aanvraag	zal	het	Secretariaat	van	N’Lloyd	de	Bedrijfsscan	toezenden	aan	de	auditee	met	het	
verzoek	deze	binnen	zes	weken	in	te	vullen	en	te	voorzien	van	de	noodzakelijke	bijlagen	te	uploaden	in	
de	secure	cloud.	Daartoe	zal	een	eenmalig	te	gebruiken	autorisatie-code	worden	uitgegeven	en	gebruik	
worden	gemaakt	van	een	end-to-end	cryptografisch	beveiligde	verbinding.	De	directory	waarin	deze	
documentatie	wordt	opgeslagen	is	uitsluitend	toegankelijk	voor	het	secretariaat	en	beide	aangewezen	
auditors.	
	
De	lead-auditor	zal	in	samenwerking	met	de	administrateur	van	SFCB	een	eerste	controle	uitvoeren	op	
volledigheid	en	zo	nodig	nadere	informatie	opvragen.	Hierna	zal	de	lead-auditor	contact	opnemen	met	de	
auditee	voor	het	maken	van	een	afspraak	voor	het	bedrijfsbezoek.		
	
Voorwaarde:	
Het	volledig	invullen	van	de	Bedrijfsscan	en	het	beschikbaar	hebben	van	de	noodzakelijke	documentatie	
is	een	kernvoorwaarde	voor	het	uitvoeren	van	de	audit.	Indien	hieraan	niet	wordt	(of	kan	worden	
voldaan)	zal	de	audit	niet	in	behandeling	worden	genomen.	In	dit	verband	wordt	opgemerkt,	dat	het	
mogelijk	is	dat	bepaalde	documentatie	niet	(of	nog)	niet	voorhanden	is.	Dat	hoeft	op	zich	niet	direct	
aanleiding	te	geven	tot	het	niet	laten	doorgaan	van	een	audit,	mits	de	auditee	de	reden	daarvan	in	de	
Bedrijfsscan	heeft	aangegeven.	Voor	de	beoordeling	daarvan	zal	de	auditor	contact	opnemen	en	in	
overleg	treden	met	de	auditee.	
Algehele	voorwaarde	blijft	echter:	aanleveren	van	een	volledig	ingevulde	Bedrijfsscan.	
		
b.	 Stap2:	Uitvoering	-	bedrijfsbezoek	
	
Voor	de	duur	van	het	bedrijfsbezoek	wordt	één	werkdag	gereserveerd	(inclusief	reistijd).	Daarbij	wordt	
ervan	uitgegaan,	dat	de	auditors	zich	aan	de	hand	van	de	aangeleverde	informatie	en	documentatie	
voldoende	hebben	kunnen	voorbereiden.	
	
Voorwaarde:	
Indien	de	auditee	besluit	om	welke	reden	dan	ook	bepaalde	documentatie	niet	vóóraf	aan	te	leveren,	
maar	uitsluitend	op	zijn/haar	bedrijfslocatie	ter	inzage	beschikbaar	te	houden	kan	dit	de	doorlooptijd	
aanzienlijk	verlengen	en	wellicht	aanleiding	geven	tot	een	vervolgbezoek.	Hetgeen	rechtstreeks	van	
invloed	is	op	de	kosten	van	de	audit	(zie	paragraaf	6).	
In	voorkomend	geval	zal	tussen	de	lead-auditor	en	auditee	overleg	plaatsvinden	over	het	op	veilige	wijze	
delen	van	informatie/documentatie:	secure	cloud,	per	koerier	of	anderszins.	
	
De	bevindingen	van	de	auditors	zullen	direct	worden	medegedeeld	aan	de	auditee.	De	auditors	zullen	aan	
het	einde	van	het	bedrijfsbezoek	de	auditee	verzoeken	een	kalender	aan	te	leveren	van	geplande	events	
(bij	voorkeur	minimaal	drie	datums/locaties).	Aan	de	hand	daarvan	zal	de	lead-auditor	een	keuze	bepalen	
voor	de	uit	te	voeren	audit	op	een	event-locatie.	
	
c.	 Stap	3:	Uitvoering	–	event	locatie	
	
In	de	Bedrijfsscan	worden	in	de	paragrafen	3	en	4	aangegeven	welke	documentatie	beschikbaar	dient	te	
zijn	voorafgaande	aan	de	audit	op	de	event-locatie.	Daarover	zullen	tijdens	het	bedrijfsbezoek	reeds	
afspraken	worden	gemaakt.	
	
Afhankelijk	van	de	wijze	waarop	de	beveiliging	van	een	event	is/wordt	georganiseerd	zullen	de	auditors	
aanwezig	zijn	bij	de	(eventuele)	briefing	van	de	beveiligingsmedewerkers	vóór	aanvang	van	het	event.	
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Van	de	auditee	wordt	verlangd	dat	de	beveiligingsmedewerkers	op	event-locatie	zijn/worden	gebriefd	
over	de	mogelijkheid	en	dat	zij	kunnen	worden	bevraagd	door	de	auditors	over	vakinhoudelijke	
aangelegenheden.	En	dat	zij	daarbij	zijn	verzocht	die	vragen	zo	goed	mogelijk	te	beantwoorden.	De	
N’Lloyd	auditors	kunnen	zich	legitimeren	en	dienen	te	beschikken	over	een	Verklaring	ter	zake	op	
briefpapier	van	en	ondertekend	door	de	auditee.	
Mocht	de	auditee	geen	hoofdaannemer	zijn,	dan	wordt	ervan	uitgegaan,	dat	hij/zij	alles	in	het	werk	
gesteld	heeft	of	zal	stellen	om	de	audit	zodanig	te	faciliteren	en		dat	de	auditors	conform	voorgaande	
voorwaarde	hun	werkzaamheden	kunnen	verrichten.	De	lead-auditor	zal	ervoor	zorg	dragen,	dat	de	
auditee	op	tijd	wordt	geïnformeerd	over	de	uitvoering	van	de	audit	op	event-locatie	opdat	aan	deze	
voorwaarden	kan	worden	voldaan.	
	
Voorwaarde:	
Zolang	de	audit	bij	het	bedrijfsbezoek	niet	tot	een	positief	resultaat	heeft	geleid,	zal	geen	audit	op	event-
locatie	worden	uitgevoerd.	
	
d.	 Stap	4:	Rapportage	(Bevindingen	en	Audit	Resultaat)	
	
Zodra	de	onder	a.	t/m	c.	beschreven	procedure	met	goed	gevolg	is	afgerond	zal	het	resultaat	binnen	twee	
werkdagen	worden	aangeboden	aan	de	Kwaliteitslabelcommissie.	In	dit	eindresultaat	zijn	de	bevindingen	
van	de	administrateur	van	SFCB	integraal	meegewogen.		
Het	rapport	Bevindingen	en	Audit	Resultaat	zal	wanneer	nodig	worden	voorzien	van	aanbevelingen.	De	
uiteindelijke	beslissing	voor	het	al	dan	niet	toekennen	van	het	Kwaliteitslabel	wordt	genomen	door	de	
Kwaliteitslabelcommissie		
De	audit	documentatie	die	aan	de	auditors	ter	hand	is	gesteld,	zal	nadat	de	besluitvorming	van	de	
Kwaliteitslabelcommissie	is	afgerond	worden	vernietigd	en/of	op	veilige	wijze	worden	verwijderd	uit	de	
secure	cloud4.	
Van	de	auditee	wordt	verwacht,	dat	de	audit	documentatie5	wordt	bewaard	voor	inzage	bij	een	vervolg	
audit	voor	verlenging	van	het	Kwaliteitslabel.	
	
5.	 Afwijkingen/tekortkomingen	
Voor	het	beoordelen	van	afwijkingen/tekortkomingen	en	het	identificeren	van	minors	en	majors	zoals	
bedoeld	in	de	Regeling	Kwaliteitslabel	Beveiliging	Evenementen	Horeca	vindt	overleg	plaats	tussen	de	
Kwaliteitslabelcommissie	en	de	Lead	Auditor	van	N’Lloyd.	
Vanuit	dit	overleg	zullen	eventuele	sancties	worden	bepaald	zoals	omschreven	in	de	regeling.	Voor	het	
wegwerken	van	de	geïdentificeerde	tekortkomingen	binnen	de	daarvoor	gestelde	termijn(en)	zullen	
aanbevelingen	worden	gedaan.	De	auditee	dient	er	rekening	mee	te	houden,	dat	er	wellicht	een	extra	
bedrijfsbezoek	noodzakelijk	is	om	te	controleren	of	de	tekortkoming	ook	daadwerkelijk	is	uitgevoerd.	
Daarvoor	kunnen	extra	kosten	in	rekening	worden	gebracht	(zie	paragraaf	6).	
Indien	er	sprake	is	van	een	major	zal	het	Kwaliteitslabel	niet	eerder	worden	toegekend	dan	nadat	deze	
tekortkoming	is	opgeheven.	De	auditee	dient	er	rekening	mee	te	houden,	dat	bepaalde	majors	door	de	
Kwaliteitscommissie	worden	gemeld	aan	bevoegde	instanties.	Dit	zal	als	zodanig	worden	
gecommuniceerd	met	de	auditee.		
	
6.	 Kosten.	
De	kosten	die	N’Lloyd	en	Kwint	Accountants	en	Adviseurs	berekenen	voor	de	‘’performance’’	audit	zoals	
hiervoor	beschreven	zijn	contractueel	overeengekomen	met	de	SFCB	en	opgenomen	in	de	Regeling	
Kwaliteitslabel	Evenementen	Beveiliging.	

                                                   

 

 

4
 Inzage in deze documentatie/informatie zal dus niet worden gedeeld met de Kwaliteitslabelcommissie 

5
 De documentatie zal daartoe worden gewaarmerkt door de lead-auditor. 
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Indien	bij	uitzondering	mocht	blijken	dat	extra	tijd	nodig	is	om	beide	onderdelen	van	de	audit	in	zijn	
geheel	te	kunnen	afronden	en	hieraan	conform	regeling	extra	kosten	verbonden	zijn,	zal	de	lead-auditor	
vóóraf	overleg	voeren	met	de	auditee.	
	
7.	 Geldigheidsduur	KBEH	
De	totale	geldigheidsduur	van	het	KBEH	is	drie	jaar.	Echter	met	dien	verstande,	dat	de	geregistreerde	elk	
tussenliggend	jaar	een	self-assessment	ter	herbeoordeling	dient	uit	te	voeren	en	een	volledig	ingevulde	
Bedrijfsscan	ter	beoordeling	van	de	ARG	moet	aanleveren.	Het	Secretariaat	N’Lloyd	zal	hiertoe	twee	
maanden	vooraf	een	reminder	sturen	en	de	upload-link	autorisatie	toezenden.	
Aan	de	hand	van	deze	ingevulde	Bedrijfsscan	zullen	de	lead-auditor	en	de	administrateur	van	SFCB	
bepalen	óf	en	zo	ja	extra	documentatie	aangeleverd	dient	te	worden	en	of	wellicht	een	bedrijfsbezoek	
alsnog	noodzakelijk	is.	
De	kosten	voor	deze	audit-op-afstand	zijn	opgenomen	in	de	Regeling	Kwaliteitslabel	Beveiliging	
Evenementen	Horeca.	Blijkt	uit	de	ingestuurde	Bedrijfsscan	dat	deze	onvolledig	is	en/of	dat	een	
bedrijfsbezoek	noodzakelijk	is	dan	worden	extra	te	maken	kosten	voor	de	herbeoordeling	in	rekening	
gebracht.	De	noodzaak	voor	deze	extra	inspanning	wordt	toegelicht	door	de	lead-auditor	en	uitsluitend	
uitgevoerd	in	overleg	met	de	auditee.	
Een	eventueel	conflict	hieromtrent	zal	met	redenen	omkleed	door	de	lead-auditor	worden	gerapporteerd	
aan	de	Kwaliteitslabelcommissie	in	afschrift	aan	de	auditee	ter	besluitvorming	rond	het	al	dan	niet	
continueren	van	de	KBEH-registratie.	
Na	het	derde	jaar	zal	wederom	een	complete	audit	worden	uitgevoerd	volgens	de	regeling.	Twee	
maanden	voorafgaande	aan	de	afloop	van	de	drie	jaren	termijn	zal	het	Secretariaat	N’Lloyd	hieromtrent	
een	reminder	sturen	naar	de	KBEH	geregistreerde.	
	
8.	 Herbeoordeling	–	Self-Assessment	
Twee	maanden	voordat	de	tussentijdse	jaarlijkse	herbeoordeling	plaatsvindt	stuurt	het	N’Lloyd	
secretariaat	een	reminder	met	het	verzoek	de	Bedrijfsscan	in	te	vullen.	In	de	twaalfde	maand	zendt	het	
N’Lloyd-secretariaat	een	autorisatiecode	met	link	naar	de	secure	cloud	om	de	Bedrijfsscan	met	aan	te	
leveren	documenten	te	kunnen	uploaden.	
Indien	er	zich	in	de	periode	van	twaalf	maanden	in	een	of	meerdere	documenten	geen	wijzigingen	
hebben	voorgedaan,	dan	kan	dat	in	de	Bedrijfsscan	worden	aangegeven	en	toezending	achterwege	
blijven.	De	lead-auditor	N’Lloyd	en	de	SFCB-administrateur	zullen	de	ingevulde	Bedrijfsscan	plus	
aangeleverde	documentatie	binnen	een	periode	van	maximaal	veertien	dagen	op-afstand	beoordelen	en	
zo	nodig	extra	informatie	opvragen.	
Na	toetsing	zal	het	resultaat	per	email	aan	de	auditee	worden	medegedeeld	in	afschrift	aan	de	
Kwaliteitslabelcommissie.		
	
Indien	aanleiding	bestaat	om	een	bedrijfsbezoek	te	brengen,	dan	wel	nader	documentenonderzoek	zal	de	
lead-auditor	contact	opnemen	met	de	auditee	vanwege	afwijking	van	de	standaard.	Aan	deze	extra	
inspanning	zijn	kosten	verbonden	volgens	Regeling	Kwaliteitslabel	Beveiliging	Evenementen	Horeca	
(KBEH).	
Twee	maanden	voor	de	afloop	van	het	derde	jaar	zal	het	N’Lloyd	secretariaat	een	reminder	sturen	voor	
de	uitvoering	van	een	uitgebreide	audit	met	bedrijfsbezoek	en	audit	op	event-locatie.	
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1. Algemeen 
1.a Bedrijf 
 
1 Bedrijfsnaam:  
2 Vestigingsadres:  
3 Postcode/plaats:  
4 Postadres:  
5 Postcode/plaats:  
6 Telefoonnummer (vast en/of mobiel):  
7 Faxnummer:  
8 Email-adres:  
9 Website:  

Toelichting: 

1e	kolom	geel	gekleurd	is	verplicht	in	te	vullen	veld	en/of	aan	te	leveren	documentatie	voorafgaande	aan	de	pilot	audit	
2e	kolom	licht	blauw	–	documentatie	aanwezig	tijdens	bedrijfsbezoek	of	op	event	locatie	

1.b Directeur/eigenaar 

10 Achternaam:  
11 Voorletter(s) / Roepnaam:  
12 Privéadres:  
13 Geboortedatum/Plaats:  
14 Postcode/plaats:  
15 Telefoonnummer (vast + mobiel):  
 

16 Verklaring t.b.v. aanvraag Keurmerk Hierbij verklaart ondergetekende deze Bedrijfsscan 
Kwaliteitslabel BEH volledig en naar waarheid te hebben 
ingevuld 

17 Werk-/Toepassingsgebied  
18 Plaats:  

Datum:  
Handtekening:  

 
 

Toelichting/opmerkingen: 

Gaarne dit formulier na invulling plus de bijbehorende 
bijlagen uploaden naar de secure cloud met de 

beveiligde link die is toegezonden door het 
Secretariaat N’Lloyd. 

LET OP: dit geldt voor documenten die gekoppeld zijn 
aan de vragen met de geel gekleurde 1e kolom. 

Documenten die gekoppeld zijn aan de vragen 
waarvan het Onderwerp: oranje is gekleurd zullen 

worden beoordeeld door Kwint  
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2. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 
Nr. Onderwerp: Datum: 

 
Toelichting/opmerkingen aanvrager: Bevindingen Kwint JA   /  NEE 

1 Kopie Vergunning, artikel 3 Wpbr   Aanwezig  
2 Kopie Toestemming artikel 7.1 Wpbr   Aanwezig  
3 Lid VBe NL sedert: <datum>   Aanwezig  
4 Bekend met de doelstelling van de 

regeling en het proces Kwal. label BEH 
  Conform ledenadministratie  

5 Bekend met de statuten van de VBe NL     
6 Verklaring directie Kwaliteitsbeleid 

(Zie paragraaf 3 voor vervolg) 
  Aanwezig  

7 Verklaring directie naleving 
Gedragscode VBe-NL en/of 
Gedragscode NVB 

  Aanwezig  

8 Verklaring directie Integriteitsbeleid   Aanwezig  
9 Verklaring directie Sociaal beleid   Aanwezig  

10 Financieel jaarverslag < 6 mnd/boekjaar   Aanwezig  
11 Sociaal jaarverslag < 6 mnd/boekjaar   Aanwezig  
12 Organisatieschema   Aanwezig  
Verdeling taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kolom	Onderwerp	oranje	=	ten	behoeve	van	de	accountant	
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2. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS (vervolg)  
Nr. Onderwerp: Datum: 

Nummer: 
Toelichting/opmerkingen aanvrager: Bevindingen Kwint JA    /   NEE 

14 Inschrijving KvK < 2 mnd.   Aanwezig  
15 Overige KvK inschrijvingen op het 

vestigingsadres 
  Aanwezig  

16 
 

Overige KvK inschrijvingen op 
privéadres 

  Aanwezig  

17 
 

Nevenactiviteiten of belang(en) in 
andere bedrijven – deelnemingen in 

  Aanwezig  

18 
 

Btw-nummer: <nummer>  
 

 Aanwezig  

19 Aansluitnummers afdrachten: 
- Belastingdienst 
- Sociale fondsen 
- Paritaire fondsen 
- Pensioenfondsen 
- Opleidingsfondsen 

  Aanwezig  

20 Accountants/boekhoudersverklaring 
Afdrachten 

  Aanwezig  

21 Leveringsvoorwaarden 
 

  Aanwezig  

22 Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
Polis: <nummer> 
Verklaring verzekeraar 

  Aanwezig  

23 
 

Ongevallenverzekering 
Polis: <nummer> 
Verklaring verzekeraar 

  Aanwezig  

24 
(*) 

Personeelsbestanden 
- in vaste dienst 
- in tijdelijke dienst 
- inhuur + bedrijf 
- inzet stagiaires 

  Aanwezig  

25 Bedrijven waaraan werk wordt 
uitbesteed 

  Aanwezig  

(*) N’Lloyd auditors kunnen tijdens het bedrijfsbezoek ook voor inzage vragen. 
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3. KWALITEITSDOCUMENTATIE 
 
Nr. Onderwerp: Bewijs-

document
(en) 

Toelichting/opmerkingen aanvrager: Bevindingen Kwint  JA    /   NEE 

1 
(*) 

Inhoudsopgave Kwaliteitshandboek     

2 
 

Offerte     

3 
 

Opdrachtbevestiging     

4 
 

Model risicoanalyse     

5 Model beveiligingsplan   
 

   

6 
 

Model calamiteitenplan     

7 Service Level Agreement met 
opdrachtgever(s) 

    

8 
 

Opbouw personeelsdossier   Steekproef dossiers op: 
- Getekende AOK aanwezig incl. 
verwijzing naar cao + salaris conform 
cao 
- Salarisstroken conform cao 
(feestdagen, toeslagen, reiskosten, 
salaris, overuren 

 

9 
 

Model inhuurovereenkomst     

10 
 

Model uitbestedingsovereenkomst     

11 
 

Beschrijving continue verbetering     

12 
 

Payroll overeenkomsten   Aanwezig  

13 
 

Stageovereenkomst(en)   Aanwezig  

(*) Het blijkt niet mogelijk om tijdens het bedrijfsbezoek het complete handboek inhoudelijk op zijn merites te beoordelen. Daarom zal 
 er doorheen worden gescand. De mogelijkheid bestaat dat alsnog een complete versie wordt opgevraagd. Uiteraard met in acht name van  
 de geheimhoudingsverklaring. Hetgeen overigens geldt voor alle aangeleverde documentatie. 
 



                                             Bedrijfsscan Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca                                     

Pre-audit	document	 																																																																															21	november	2016	 Pagina	5	
 

 

4. LOCATIEDOSSIERS (- Event gebonden)(*) 
 
Nr. Onderwerp: Bewijs-

document
(en) 

Toelichting/opmerkingen aanvrager: 

1 
 

NAW-gegevens opdrachtgever  Bedrijfsnaam: 
Adres: 
Postcode en woonplaats: 

2 Contract/offerte getekend retour   
3 Risicoanalyse   
4 Beveiligingsplan   
5 Calamiteitenplan   
6 Inzet personeel   

(*) Aan te leveren documentatie in/na overleg met N’Lloyd auditors, zodra event-kalender bekend is 
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5. Financieel/Administratief (t.b.v. accountant) 
Nr. Onderwerp: Bewijs-

document
(en) 

Toelichting/opmerkingen aanvrager: Bevindingen Kwint     JA   /   NEE 

1 Verzamelloonstaat (*)   Aanwezig  
2 Overzicht totaal berekende uren aan de 

markt te splitsen naar Evenementen en 
Horeca over het afgelopen jaar 

  Aanwezig  

3 Overzicht totaal berekende uren aan de 
markt te splitsen naar Evenementen en 
Horeca (*) 

  Aanwezig  

4 Jaarrekening   Aanwezig  
5 Balans en Winst & Verliesrekening (*)   Aanwezig  
6 Bewijs van betaling contributie VBe-NL 

en jaarbijdrage SFCB  
  - Vergelijk verzamelloonstaat <-> 

loonjournaalpost: in lijn 
 
- Vergelijk loonjournaalpost <-> 
jaarrekening: in lijn 
 
- Vergelijk loonjournaalpost <-> W & V 
rekening (*): in lijn 

 

(*) Over de maand voorafgaande aan de audit/self asessment 
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1. Algemeen 
1.a Bedrijf 
 
1 Bedrijfsnaam:  
2 Vestigingsadres:  
3 Postcode/plaats:  
4 Postadres:  
5 Postcode/plaats:  
6 Telefoonnummer (vast en/of mobiel):  
7 Faxnummer:  
8 Email-adres:  
9 Website:  

Toelichting: 

1e	kolom	geel	gekleurd	is	verplicht	in	te	vullen	veld	en/of	aan	te	leveren	documentatie	voorafgaande	aan	de	audit/self	assessment	
2e	kolom	licht	blauw	–	documentatie	kan	worden	opgevraagd	door	de	auditor	

1.b Directeur/eigenaar 

10 Achternaam:  
11 Voorletter(s) / Roepnaam:  
12 Privéadres:  
13 Geboortedatum/Plaats:  
14 Postcode/plaats:  
15 Telefoonnummer (vast + mobiel):  
 

16 Verklaring t.b.v. aanvraag Keurmerk Hierbij verklaart ondergetekende deze Bedrijfsscan 
Kwaliteitslabel BEH volledig en naar waarheid te hebben 
ingevuld 

17 Werk-/Toepassingsgebied  
18 Plaats:  

Datum:  
Handtekening:  

 
 

Toelichting/opmerkingen: 

Gaarne dit formulier na invulling plus de bijbehorende 
bijlagen uploaden naar de secure cloud met de 

beveiligde link die is toegezonden door het Secretariaat 
N’Lloyd. 

LET OP: dit geldt voor vragen/documentatie die 
gekoppeld zijn aan de vragen met de geel gekleurde 1e 

kolom. 

Documenten die gekoppeld zijn aan de vragen waarvan 
het Onderwerp: oranje is gekleurd zullen worden 

beoordeeld door Kwint.  

Indien zich in de documentatie waarvan de 1e kolom wit 
is gekleurd geen wijzigingen hebben voorgedaan t.o.v. 
het jaar voorafgaande aan de self assessment gaarne 

aangeven in de kolom: Toelichting/Opmerkingen. 
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2 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 
Nr. Onderwerp: Datum: 

 
Toelichting/opmerkingen aanvrager: Bevindingen Kwint JA   /  NEE 

1 Kopie Vergunning, artikel 3 Wpbr   Aanwezig  
2 Kopie Toestemming artikel 7.1 Wpbr   Aanwezig  
3 Lid VBe NL sedert: <datum>   Aanwezig  
4 Bekend met de doelstelling van de 

regeling en het proces Kwal. label BEH 
  Conform ledenadministratie  

5 Bekend met de statuten van de VBe NL     
6 Verklaring directie Kwaliteitsbeleid 

(Zie paragraaf 3 voor vervolg) 
  Aanwezig  

7 Verklaring directie naleving 
Gedragscode VBe-NL en/of 
Gedragscode NVB 

  Aanwezig  

8 Verklaring directie Integriteitsbeleid   Aanwezig  
9 Verklaring directie Sociaal beleid   Aanwezig  

10 Financieel jaarverslag < 6 mnd/boekjaar   Aanwezig  
11 Sociaal jaarverslag < 6 mnd/boekjaar   Aanwezig  
12 Organisatieschema   Aanwezig  
Verdeling taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kolom	Onderwerp	oranje	=	ten	behoeve	van	de	accountant	
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2. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS (vervolg)  
Nr. Onderwerp: Datum: 

Nummer: 
Toelichting/opmerkingen aanvrager: Bevindingen Kwint JA    /   NEE 

14 Inschrijving KvK < 2 mnd.   Aanwezig  
15 Overige KvK inschrijvingen op het 

vestigingsadres 
  Aanwezig  

16 
 

Overige KvK inschrijvingen op privé 
adres 

  Aanwezig  

17 
 

Nevenactiviteiten of belang(en) in 
andere bedrijven – deelnemingen in 

  Aanwezig  

18 
 

BTW nummer: <nummer>  
 

 Aanwezig  

19 Aansluitnummers afdrachten: 
- Belastingdienst 
- Sociale fondsen 
- Paritaire fondsen 
- Pensioenfondsen 
- Opleidingsfondsen 

  Aanwezig  

20 Accountants/boekhoudersverklaring 
Afdrachten 

  Aanwezig  

21 Leveringsvoorwaarden 
 

  Aanwezig  

22 Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
Polis: <nummer> 
Verklaring verzekeraar 

  Aanwezig  

23 
 

Ongevallenverzekering 
Polis: <nummer> 
Verklaring verzekeraar 

  Aanwezig  

24 
(*) 

Personeelsbestanden 
- in vaste dienst 
- in tijdelijke dienst 
- inhuur + bedrijf 
- inzet stagiaires 

  Aanwezig  

25 Bedrijven waaraan werk wordt 
uitbesteed 

  Aanwezig  

(*) N’Lloyd auditors kunnen tijdens het bedrijfsbezoek ook voor inzage vragen. 
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3 KWALITEITSDOCUMENTATIE (*) 
 
Nr. Onderwerp: Bewijs-

document
(en) 

Toelichting/opmerkingen aanvrager: Bevindingen Kwint  JA    /   NEE 

1 
 

Inhoudsopgave Kwaliteitshandboek     

2 
 

Offerte     

3 
 

Opdrachtbevestiging     

4 
 

Model risicoanalyse     

5 Model beveiligingsplan   
 

   

6 
 

Model calamiteitenplan     

7 Service Level Agreement met 
opdrachtgever(s) 

    

8 
 

Opbouw personeelsdossier   Steekproef dossiers op: 
- Getekende AOK aanwezig incl. 
verwijzing naar cao + salaris conform 
cao 
- Salarisstroken conform cao 
(feestdagen, toeslagen, reiskosten, 
salaris, overuren 

 

9 
 

Model inhuurovereenkomst     

10 
 

Model uitbestedingsovereenkomst     

11 
 

Beschrijving continue verbetering     

12 
 

Payroll overeenkomsten   Aanwezig  

13 
 

Stageovereenkomst(en)   Aanwezig  

(*) Documentatie kan na het inleveren van de self assessment steekproefsgewijs worden opgevraagd door de auditor  
. 
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4 LOCATIEDOSSIERS (- Event gebonden)(*) 
 
Nr. Onderwerp: Bewijs-

document
(en) 

Toelichting/opmerkingen aanvrager: 

1 
 

NAW gegevens opdrachtgever  Bedrijfsnaam: 
Adres: 
Postcode en woonplaats: 

2 Contract/offerte getekend retour   
3 Risicoanalyse   
4 Beveiligingsplan   
5 Calamiteitenplan   
6 Inzet personeel   

(*) Aan te leveren documentatie in/na overleg met N’Lloyd auditor  
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5 Financieel/Administratief (t.b.v. Kwint) 
Nr. Onderwerp: Bewijs-

document
(en) 

Toelichting/opmerkingen aanvrager: Bevindingen Kwint     JA   /   NEE 

1 Verzamelloonstaat (*)   Aanwezig  
2 Overzicht totaal berekende uren aan de 

markt te splitsen naar Evenementen en 
Horeca over het afgelopen jaar 

  Aanwezig  

3 Overzicht totaal berekende uren aan de 
markt te splitsen naar Evenementen en 
Horeca (*) 

  Aanwezig  

4 Jaarrekening   Aanwezig  
5 Balans en Winst & Verliesrekening (*)   Aanwezig  
6 Bewijs van betaling contributie VBe-NL 

en jaarbijdrage SFCB  
  - Vergelijk verzamelloonstaat <-> 

loonjournaalpost: in lijn 
 
- Vergelijk loonjournaalpost <-> 
jaarrekening: in lijn 
 
- Vergelijk loonjournaalpost <-> W & V 
rekening (*): in lijn 

 

(*) Over de maand voorafgaande aan de audit/self asessment 
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1 BEVINDINGEN EN AUDIT RESULTAAT 
 
1.1 Verklaring 
 
Verklaring auditor(s): Hierbij verklaart de auditor de Bedrijfsscan en bijbehorende 

documenten te hebben gecontroleerd en de vestigingslocatie te 
hebben bezocht. 

Locatie(s) en datum(s) 
 

 

  
Naam auditor 
 

 

Handtekening: 
 
 

 

 
Naam tweede auditor  
 

 

Handtekening: 
 
 

 

 
Naam accountant: 
 

 

Handtekening: 
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1.2 Audit resultaat 
 
Bevindingen Op basis van de aangeleverde documenten en de bevindingen tijdens de audit is het 

eindresultaat: 
 POSITIEF     /     NEGATIEF 
Opmerkingen auditors: 
 
 
 
 
 

 

Aanbevelingen/voorwaarden: 
 
 
 
 
 

 

Opmerkingen/toelichting auditee: 
 
 
 
 

 

 

1.3 Verwerking secretariaat N’Lloyd 
 
Onderwerp: Datum: Opmerkingen: 
Ontvangst Bedrijfsscan:   
In behandeling genomen (naar auditors)   
Geplande datum van de audit   
Ontvangst audit rapport   
Auditrapport verzonden naar auditee   
Auditrapport naar SFCB   
Aanmaak Kwaliteitslabel   
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Competentieprofielen auditors en geheimhouding 
 

Inleiding. 
 

Voor het uitvoeren van een audit is het van het allergrootste belang, dat er tussen de auditor en de 
auditee vanaf het eerste contact onderling respect en vertrouwen ontstaat/bestaat. 
 
De uitdaging om dit vertrouwen snel te winnen is de eerste uitdaging van de auditor en wordt in 
belangrijke mate bepaald door zijn/haar persoonlijkheid, ervaring, (onderhoud van) parate kennis en 
communicatievaardigheden. 
 
Om die reden worden de N’Lloyd auditors op de navolgende competenties geselecteerd: 
- persoonlijke vaardigheden; 
- werkervaring binnen het te auditen vakgebied; 
- audit ervaring. 
 
Persoonlijke vaardigheden. 
 
N’Lloyd auditors moeten: 
 
- voldoen aan ethische normen zoals: eerlijk, oprecht, betrouwbaar, discreet en tactvol; 
- open staan voor andere meningen en mogelijke alternatieven; 
- goed kunnen communiceren en waarnemen; 
- veelzijdig inzetbaar zijn en zich snel kunnen aanpassen aan de te auditen (werk-) omgeving; 
- vasthoudend en doelgericht te werk gaan; 
- besluitvorming logisch kunnen onderbouwen; 
- op gepaste wijze zelfvertrouwen, onafhankelijkheid en onpartijdigheid uitstralen, en 
- dat ook daadwerkelijk zijn. 
 
Werkervaring binnen het te auditen vakgebied. 
 
Teneinde in staat te zijn het te auditen vakgebied te kunnen overzien en op details te kunnen 
doorgronden eist N’Lloyd van haar auditors naast een gedegen opleiding ook een jarenlange 
werkervaring. N’Lloyd legt bewust het accent op de jarenlange werkervaring ofwel: auditors die “met 
de voeten in de modder hebben gestaan’’. Dit houdt in dat de auditor: 
 
- kennis draagt van de (meest) gangbare terminologie en toepassingen; 
- inzicht heeft in noodzakelijke management vaardigheden en capaciteiten; 
- noodzakelijke organisatorische en procedurele maatregelen kan beoordelen op opzet, bestaan en  
  werking in het kader van vigerende wet- en regelgeving, en 
- toetsing hiervan op juistheid, volledigheid en effectiviteit; 
- noodzakelijke security maatregelen (organisatie, bouwkunde en elektronisch) kan beoordelen op het 
  vereiste security niveau; 
- de ‘’vinger kan leggen’’ op onvolkomenheden punten in werkomgeving en -proces en deze 
  bevindingen kan voorzien van heldere conclusies en aanbevelingen om die onvolkomenheden aan  
  te pakken. 
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Audit ervaring. 
 
De N’Lloyd auditors zijn in staat: 
 
- een audit grondig voor te bereiden, te plannen en tijdig contact te maken met de auditee en de 
  noodzakelijke informatie/documentatie voor aanvang van de audit op te vragen, te verifiëren op 
  volledigheid en te bestuderen; 
- te focussen op de doelstelling van de audit en hoofd- van bijzaken te onderscheiden en zich te 
  concentreren op feiten(materiaal); 
- dóór te vragen indien zich situaties voordoen, die aanleiding geven tot ‘’onderbuik gevoelens’’ 
  en toe te lichten waarom die gevoelens bestaan of zijn ontstaan; 
- geconstateerde onvolkomenheden direct te bespreken met de auditee en in gezamenlijk 
  overleg te zoeken naar de best mogelijke oplossing en aanpak; 
- geheimhouding te betrachten over de inhoud en uitkomsten van de audit. Eventueel te  
  bevestigen door ondertekening van een ‘’non-disclosure agreement’’; 
- binnen het overeengekomen tijdsbestek een audit rapportage op te leveren met bevindingen, 
  conclusies en aanbevelingen. Zij zijn/blijven daarbij beschikbaar voor eventueel nadere uitleg en 
  toelichting. 
 
 

Functiescheiding en geheimhouding. 
 
Het bestuur van de stichting N’Lloyd heeft kennis genomen van de artikelen 7 en 9 van de Algemene 
en financiële voorwaarden SFCB. De stichting hanteert een strikte functiescheiding tussen de 
werkzaamheden van de Audit & Review Groep (ARG), het bestuur en overige N’Lloyd functionarissen. 
 
Dit houdt in, dat het bestuur geen inhoudelijke kennis neemt/draagt van de uitgevoerde audits en ook 
geen toegang heeft tot de audit documentatie. Wel wordt het bestuur op de hoogte gesteld van het 
auditresultaat (zie bijlage D). 
 
Omdat het N’Lloyd secretariaat ondersteuning verleent aan de werkzaamheden van de ARG draagt 
ook zij kennis van de inhoud van de audit documentatie. 
 
Wellicht ten overvloede: ook binnen de ARG wordt zoveel mogelijk de functiescheiding toegepast en 
wordt de audit documentatie uitsluitend gedeeld tussen de beide auditors die met de uitvoering van de 
pilot audit zijn belast. Tenzij er collegiaal overleg noodzakelijk is. Ook in dat geval wordt 
bronbescherming in acht genomen. 
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Overeenkomst	van	opdracht	m.b.t.	het	Kwaliteitslabel	Beveiliging	
Evenementen	Horeca	
	

De	ondergetekenden:	

a. _______________________________________________________________________	
	

gevestigd	te	_____________________________________________________________	
	

rechtsgeldig	vertegenwoordig	door	__________________________________________	

hierna	te	noemen:	“Opdrachtgever”,	

en	

b. Sociaal	Fonds	Cao	Beveiliging,	gevestigd	te	Den	Haag,	ten	deze	rechtsgeldig	vertegenwoordigd	
door	het	bestuur,	hierna	te	noemen:	“SFCB”.	

In	aanmerking	nemende:	

A. dat	de	Opdrachtgever	een	opdracht	aan	SFCB	wenst	te	geven	voor	het	uitvoeren	van	
inspecties	(audits	en	toetsingen),	genoemd	(her)beoordelingen,	in	het	kader	van	het	
verkrijgen	van	het	Kwaliteitslabel	Beveiliging	Evenementen	Horeca	(hierna	te	noemen:	
“Kwaliteitslabel”)	op	basis	van	de	eisen	zoals	gesteld	in	de	Regeling	Kwaliteitslabel	
Beveiliging	Evenementen	Horeca	21-11-2016;	

B. dat	SFCB	deze	opdracht	wenst	te	aanvaarden.	

Zijn	overeengekomen	als	volgt:	

1. In	opdracht	van	Opdrachtgever	zal	SFCB	bij	Opdrachtgever	een	audit	laten	uitvoeren.	De	
audit	heeft	betrekking	op	het	verkrijgen	van	het	Kwaliteitslabel	door	Opdrachtgever.	De	
audit	toetst	de	Opdrachtgever	aan	het	normenkader	van	het	Kwaliteitslabel,	zoals	
opgenomen	in	de	“Regeling	Kwaliteitslabel	Beveiliging	Evenementen	Horeca”.	Indien	het	
Kwaliteitslabel	op	grond	van	de	audit	wordt	verkregen,	zal	SFCB,	om	dat	te	kunnen	
behouden,	vervolgens	periodiek	audits	laten	uitvoeren	in	het	kader	van	het	beheer	en	
onderhoud	van	het	door	Opdrachtgever	verkregen	Kwaliteitslabel.	
	

2. Na	toekenning	heeft	Opdrachtgever	recht	op	het	(voorgeschreven)	niet–exclusieve	en	niet-
overdraagbare	gebruik	van	het	kwaliteitslabel	genaamd;	“Kwaliteitslabel	Beveiliging	
Evenementen	Horeca”	waarvan	woord-	en	beeldmerk	door	SFCB	zijn	gedeponeerd.	
	

3. Onlosmakelijk	onderdeel	van	deze	overeenkomst	is	de	als	bijlage	opgenomen	“Regeling	
Kwaliteitslabel	Beveiliging	Evenementen	Horeca”.		
Opdrachtgever	gaat	akkoord	met	de	inhoud	van	voornoemde	regeling	en	de	daarin	
opgenomen	procedures,	werkwijzen,	mogelijkheden	van	bezwaar,	keuze	van	uitvoerders,	
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etc.,	alsmede	met	de	uitwisseling	van	bevindingen	tussen	uitvoerders	en	tussen	uitvoerders	
en	hun	opdrachtgever	SFCB.		
Daarbij	heeft	SFCB	na	constatering	van	in	de	regeling	genoemde	“major	tekortkomingen”,	
die	niet	binnen	de	daarvoor	gestelde	termijnen	hersteld	worden,	het	recht	om	deze	
gebreken	te	melden	bij	sociale	partners	betrokken	bij	de	cao	Beveiliging,	arbeidsinspectie,	
Nationale	Politie	en	het	Ministerie	van	Veiligheid	en	Justitie,	teneinde	naleving	van	de	cao,	
VBe	NL-gedragscode	en	vigerende	wet-	en	regelgeving	te	bevorderen	dan	wel	af	te	dwingen,	
e.e.a.	als	verwoord	in	de	regeling.		
	

4. De	werkzaamheden	zullen	door	SFCB	worden	uitgevoerd	tegen	de	in	de	De	Regeling	
Kwaliteitslabel	Beveiliging	Evenementen	Horeca	vermelde	vergoedingen,	tenzij	in	deze	
overeenkomst	anders	verwoord.		
	

5. Met	betrekking	tot	de	regels	die	gelden	ter	zake	het	Kwaliteitslabel	zij	onder	meer	gewezen	
op	het	navolgende:	 	

• In	de	regeling	is	de	van	toepassing	zijnde	toetsingsfrequentie	van	de	volledige	en	de	
verkorte	inspecties	opgenomen.	Op	grond	van	de	regeling	kan	het	zo	zijn	dat	SFCB	
gehouden	is	om	aanvullende	inspecties	te	laten	uitvoeren.	Aanvullende	inspecties	
zullen	door	SFCB	op	basis	van	het	in	de	regeling	vermelde	vergoedingen,	tenzij	in	
deze	overeenkomst	anderszins	verwoord,	aan	Opdrachtgever	in	rekening	worden	
gebracht.	

• Tijdens	de	inspecties	geconstateerde	non-conformiteit	kunnen	aanleiding	zijn	tot	
opschorting	of	beëindiging	van	het	door	Opdrachtgever	te	verkrijgen	of	verkregen	
Kwaliteitslabel.	
	

6. Tijdens	opschorting	of	intrekking	van	het	label	dient	Opdrachtgever	binnen	twee	weken	na	
datum	van	bekend	worden	van	de	opschorting	of	intrekking	het	gebruik	van	het	
Kwaliteitslabel	te	staken	en	is	gehouden	niet	meer	langer	te	verwijzen	naar	de	status	als	
Kwaliteitslabelhouder	op	straffe	van	verbeurte	van	een	niet	voor	matiging	vatbare	boete	van	
€	500	voor	iedere	dag	dat	Opdrachtgever	daarmee	in	gebreke	blijft.	

														Bij	beëindiging	van	het	label	geldt	het	bepaalde	in	artikel	9	van	deze	overeenkomst.	

7. Opdrachtgever	is	gehouden	om	in	het	kader	van	de	opdracht	alle	noodzakelijke	informatie	
aan	SFCB,	of	de	door	haar	aangestelde	instanties,	te	verstekken	en	alle	medewerking	aan	
SFCB,	of	de	door	haar	aangestelde	instanties,	te	verlenen.	
Onder	noodzakelijke	informatie	wordt	in	elk	geval	ook	begrepen	de	informatie	waarvan	
Opdrachtgever	weet	of	behoort	te	weten	dat	SFCB	deze	informatie	nodig	heeft	om	zich	een	
beeld	te	kunnen	vormen	van	Opdrachtgever	en	van	de	Opdracht	alvorens	de	Overeenkomst	
met	de	Opdrachtgever	aan	te	gaan.	SFCB	heeft	het	recht	de	regeling	eenzijdig	te	wijzigen.	
	

8. Tenzij	schriftelijk	anders	is	overeengekomen,	zal	SFCB	pas	overgaan	tot	uitvoering	van	de	
werkzaamheden	nadat	SFCB-betaling	van	de	desbetreffende	factuur	heeft	ontvangen	en	de,	
indien	van	toepassing	conform	cao	Beveiliging,	premieplicht	aan	SFCB	is	voldaan.	
	

9. Deze	overeenkomst	wordt	aangegaan	voor	onbepaalde	tijd	en	kan	door	ieder	der	partijen	
worden	opgezegd	met	inachtneming	van	een	opzegtermijn	van	3	maanden.	Opzegging	vindt	
plaats	door	middel	van	een	aangetekend	schrijven	tegen	het	einde	van	een	kalendermaand.	
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10. SFCB	heeft	het	recht	deze	Overeenkomst	zonder	nadere	ingebrekestelling,	zonder	
gerechtelijke	tussenkomst	met	onmiddellijke	ingang	geheel	te	beëindigen	indien:	
a.	Opdrachtgever	voorlopige	of	definitieve	surseance	van	betaling	is	verleend;	
b.	Opdrachtgever	in	staat	van	faillissement	is	verklaard	of	diens	faillissement	wordt	
aangevraagd;	
c.	Opdrachtgever	wordt	geliquideerd	of	beëindigd	anders	dan	en	behoeve	van	reconstructie	
of	samenvoeging	van	ondernemingen.	
d.	Tegen	Opdrachtgever	strafrechtelijk	onderzoek	is	ingesteld.		
	

11. Indien	de	overeenkomst	eindigt,	verplicht	Opdrachtgever	zich	het	gebruik	van	het	logo	en/of	
andere	uitingen	en	vermeldingen	van	het	kwaliteitslabel	binnen	een	maand	na	de	
beëindigingdatum	te	staken	en	gestaakt	te	houden	op	straffe	van	verbeurte	van	een	niet	
voor	matiging	vatbare	boete	van	€	500	voor	iedere	dag	dat	Opdrachtgever	daarmee	in	
gebreke	blijft.	
	

12. Verplichtingen	die	naar	hun	aard	bestemd	zijn	om	ook	na	beëindiging	van	deze	
overeenkomst	en	de	bijlagen	voort	te	duren,	blijven	na	beëindiging	bestaan.	
	

13. Op	deze	Overeenkomst	zijn	de	Algemene	Voorwaarden	SFCB	van	toepassing.		De	
voorwaarden	zijn	als	bijlage	aan	deze	overeenkomst	gehecht.	De	voorwaarden	bevatten	een	
aansprakelijkheidsbeperking	van	SFCB	en	kunnen	ook	geraadpleegd	worden	op	de	website	
www.sfcb.nl.	In	het	geval	van	tegenstrijdigheid	tussen	de	Overeenkomst	en	de	Algemene	
Voorwaarden,	prevaleert	het	in	deze	Overeenkomst	bepaalde. 
	

14. Voor	alle	geschillen,	waarvan	de	beslechting	niet	reeds	in	de	Regeling	Kwaliteitslabel	
Beveiliging	Evenementen	Horeca	is	voorzien,	is	de	rechtbank	den	Haag	bevoegd.	

	

Aldus	overeengekomen,	in	tweevoud	opgemaakt,	geparafeerd	en	ondertekend,	

	 	 Opdrachtgever	 	 	 	 Sociaal	Fonds	Cao	Beveiliging	

Naam	 	 _________________________	 	 L.H.C.	Vincken	 	

Functie		 _________________________	 	 Voorzitter	SFCB	

Plaats	 	 _________________________	 	 ‘s-Gravenhage	

Datum	 	 _________________________	 	 _____________________________	

Handtekening	 _________________________	 	 _____________________________	

	 	 	 	 	 	 	 	

Naam	 	 	 	 	 	 	 A.	Sewgobind	 	

Functie		 	 	 	 	 	 Penningmeester	SFCB	

Handtekening	 	 	 	 	 	 _____________________________	

Leon Vincken
M. Lander


