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Inleiding
Landelijk wordt voor evenementen met een gemiddeld risico veelal een inzet van 1 gecertificeerde
beveiliger op 250 bezoekers gehanteerd. Als in dit kader wordt gesproken over beveiliger wordt een
gecertificeerde beveiliger bedoeld. Om het risico te kunnen bepalen van een evenement is daarom een
kader opgesteld dat geldt als richtlijn voor het bepalen van het aantal beveiligers dat bij een evenement
nodig is. Afhankelijk van het evenement en de bijbehorende risico’s varieert die richtlijn tussen ‘geen
beveiligers benodigd’, tot ‘1 beveiliger op 150 deelnemers/bezoekers’.
De risico’s en werkzaamheden bepalen vervolgens hoeveel gecertificeerde beveiligers ingezet moeten
worden.
Op basis van maatwerk wordt naast het toepassen van de richtlijn voor het aantal beveiligers ook gekeken
naar de mogelijk noodzakelijke inzet van andere beveiligers en toezichthouders. Dit moet per evenement
worden beschouwd. Denk hierbij aan verkeersregelaars, EHBO-ers e.d.
Wanneer er sprake is van beveiligingswerkzaamheden (artikel 1 wet op de particuliere beveiliging: ‘het
bewaken van de veiligheid van personen of goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust
op terreinen en in gebouwen’) zal dit altijd uitgevoerd moeten worden door gecertificeerde beveiligers.
Hebben de toezichthoudende taken betrekking op bijvoorbeeld monitoren of publieksbegeleiding dan
kunnen hier ook andere toezichthouders voor ingezet worden.
Op landelijk niveau wordt er op dit moment gewerkt aan richtlijnen en opleidingen voor zogeheten
‘event safety attendants’. Deze opleiding zal voor medewerkers zijn die op evenementen een
veiligheidstaak hebben die niet tot het domein beveiliging behoort. Hiermee krijgen ze een goede basis
om relatief eenvoudige veiligheidstaken op het gebied van safety professioneel uit te voeren. Hierbij moet
onder andere gedacht worden aan een cursus Basis Hulp Verlening (BHV).
De ‘richtlijn gecertificeerde beveiligers gemeente Cranendocnk april 2014’ kan eveneens gebruikt worden
door evenementorganisatoren die daarmee in kunnen schatten óf en in welke mate de inzet van
beveiligers bij het betreffende evenement nodig is. De uitkomst van de richtlijn zal de organisator in het
veiligheidsplan moeten verwerken, waarbij een duidelijk inzetschema van de gehele
veiligheidsorganisatie moet worden opgenomen.
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Om te bepalen welke norm er gehanteerd wordt voor het aantal beveiligers wordt er gebruik gemaakt van
het activiteitenprofiel, historieprofiel, ruimtelijk profiel en het publieksprofiel. De punten van de vier
profielen worden bij elkaar opgeteld en resulteren vervolgens in een bepaalde norm. Indien meerdere
categorieën van toepassing zijn geldt de categorie met het hoogste aantal risicopunten.
Risicopunten Activiteitenprofiel
Soort evenement (slechts één categorie invullen)
(Aangekondigde) grote demonstraties

Risicopunt
3

(Aangekondigde) kleine demonstraties
Auto- en motorsportevenementen

2
3

Beurzen / tentoonstellingen

1

Bezoek staatshoofd
Circus

3
1

Corso / (carnavals) optochten < 10.000 gelijktijdige bezoekers
Corso / (carnavals) optochten > 10.000 gelijktijdige bezoekers

1
2

Festivals (met meerdere podia)
Grote (house) party`s

3
3

Grote Popconcerten 5000- 10.000 bezoekers

3

Grote recreatieve evenementen >10.000 gelijktijdige bezoekers
Kleine recreatieve evenementen /tentfeesten

3
1

Kleinere Popconcerten / tentfeesten < 5000 bezoekers
Markten / braderieën

2
1

Promotie- / reclame

1

Sportevenementen < 2.000 gelijktijdige bezoekers en deelnemers
Sportevenementen > 2.000 gelijktijdige bezoekers en deelnemers

3
1

Straatspeeldag
Straattheater

1
1

Vliegshows
Vuurwerkshows

3
2

Risicopunten Historieprofiel
Verstoringen van de openbare orde
Verstoring > 3 jaar geleden

Risicopunt
0

Verstoring < 3 jaar geleden
Verstoring < 2 jaar geleden

1
2

Verstoring < 1 jaar geleden

3
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Risicopunten Publieksprofiel
Categorie
Leeftijdsopbouw (zwaartepunt, maximaal 1 categorie toe te
1
wijzen)
0 - 15 jaar (zonder aanwezigheid van ouders)

2

3

Risicopunt

0,50

0 – 15 jaar (met aanwezigheid van ouders)
15 - 30 jaar

0,25
1,00

30 - 45 jaar
> 45 jaar

0,50
0,25

Alle leeftijden

0,75

Gebruik alcohol / drugs
Niet aanwezig

0

Mogelijk aanwezig, maar geen risicoverwachting
Aanwezig met risicoverwachting

0,25
1,00

Aanwezigheid van publiek
Als toeschouwer
Als toeschouwer en/of deelnemer

0,50
0,75

Als deelnemer

1,00

Risicopunten ruimteprofiel
Categorie
1 Locatie evenement

2

Risicopunt

In een gebouw
In een tijdelijk onderkomen (tent e.d.)

0,75
0,75

In open lucht; op locatie die daarvoor is bestemd en
ingericht

0,50

In open lucht; op locatie die daar niet voor is bestemd en
ingericht vraagt om verduidelijking; niet bestemd toch een
vergunning?
Gemeentegrens overstijgend

1,00

Duur evenement
1 dagdeel (ochtend)

0,25

1 dagdeel (middag)
1 dagdeel (avond/nacht)

0,50
0,75

1 dag

1,00

Meerdere dagen

3,00

0,75
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Totaal aantal risicopunten
De risicopunten van het activiteitenprofiel, ruimtelijk profiel en publieksprofiel worden bij elkaar
opgeteld. Het minimum aantal te scoren punten is 2,5. Het maximum aantal punten is 13,00 (zie
onderstaande tabel).
Aspecten
Activiteitenprofiel

Minimum aantal risicopunten
1

Maximaal aantal risicopunten
3

Historieprofiel
Publieksprofiel

0
0,75

3
3

Ruimteprofiel

0,75

4

Totalen

2,50

13

De totaalsom van het activiteitenprofiel, historieprofiel, ruimtelijk profiel en publieksprofiel wordt vertaald
naar een classificatiesysteem, dat op zijn beurt de grondslag vormt voor het aantal beveiligers dat nodig is
bij het evenement.
Richtlijn beveiligers
Totaal risicopunten

Omschrijving

Richtlijn

<5

Evenement met weinig risico
kans op verstoring is nihil

Beveiligers geen

5 tot 6

Evenement met gemiddeld risico
kans op verstoring is klein

Beveiligers 1 : 500 (*)

Evenement met gemiddeld risico,
kans op verstoring is gemiddeld

Beveiligers 1 : 250(*)

Evenement met groot risico
kans op verstoring is groot

Beveiligers 1 : 150 (*)

6 tot 7

≥7

(*) Indien de richtlijn aangeeft dat er beveiligers dienen te worden aangesteld, is het minimum aantal
beveiligers altijd 2.
Op basis van maatwerk wordt er na het toepassen van de richtlijn gekeken naar het type toezicht dat
nodig is voor het specifieke evenement. Aan de hand van dit maatwerk worden de risico’s en de type
werkzaamheden bepaalt. De risico’s en werkzaamheden bepalen vervolgens hoeveel gecertificeerde
beveiligers ingezet moeten worden. Op basis van inzetschema’s wordt specifiek aangegeven waar en
hoeveel gecertificeerde beveiligers nodig zijn. Of er ook andere toezichthouders noodzakelijk zijn moet
per activiteit worden bekeken en valt buiten deze richtlijn
Mogelijkheid tot afwijken
De gemeente kan en mag een andere classificatie aan een evenement toekennen. Redenen hiervoor
kunnen uiteenlopen van een niet-correcte toekenning van risicopunten in de risicoscan tot het wensen
van aanvullend advies of expertise. Bij een adviesaanvraag dient altijd het vergunningaanvraagformulier
en deze risicoscan meegezonden te worden, aangevuld met reeds ingezonden documenten.
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