
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Sliedrecht, 19 december 2022 
 

Geachte relatie, 

In oktober informeerden wij u over de perikelen in de beveiligingsbranche en de hiermee destijds te verwachten 
prijsstijgingen. Met dit bericht willen wij u informeren over de definitieve tarieven voor 2023. 

In ons vorige bericht (wat toegevoegd is als bijlage bij dit bericht) informeerden wij u dat de gehele 
beveiligingsbranche zich geconfronteerd ziet met in 2018 gemaakte afspraken in de algemeen bindend verklaarde cao 
Particuliere Beveiliging. Door deze afspraken stijgen de loonkosten van beveiligers in 2023 met ruim 20%. Deze 
verhoging bestaat uit een directe loonsverhoging van 14,5% welke ontwikkeling in de cao gekoppeld is aan het 
Consumenten Prijs Index cijfer (CPI) voor de inflatie over de maanden oktober tot en met september (bron: CBS). 
Additioneel stijgen de lonen nog met een extra 5,5% doordat beveiligingspersoneel een arbeidsduurverkorting krijgt 
van 38 uur naar 36 uur per week met behoud van loon.  

De afgelopen tijd hebben de betrokken cao-partijen met elkaar om de tafel gezeten om de gemaakte afspraken open 
te breken en anders in te steken. Zowel werkgevers als werknemers zouden zoveel als mogelijk tegemoet gekomen 
worden in hun wensen en hiermee moest de betaalbaarheid op korte termijn aan de kant van de werkgevers verbeterd 
worden. Over deze nieuwe uitvoeringsafspraken is echter geen unaniem akkoord bereikt bij de achterbannen van de 
cao-partijen, derhalve zien wij ons daadwerkelijk geconfronteerd worden met de 20% loonkostenstijging.  

Wij hebben u met de vooraankondiging geattendeerd op een te verwachten prijsstijging van 15%. Ten aanzien van de 
jaarlijkse indexering kunnen wij u nu meedelen dat wij getracht hebben de gevolgen voor u als opdrachtgever zoveel 
mogelijk te beperken. Hierbij hebben wij onderscheid aangebracht binnen onze beveiligingsoplossingen en gekeken 
naar de arbeidsintensiviteit van de verschillende opdrachten, daar dit de mate van impact van het 
loonkostencomponent bepaald. Wij kunnen u nu meedelen dat de tarieven van onze alarmcentraledienstverlening, 
abonnementen alarmopvolging en de losse bij u te verrichten alarmopvolgingen met 10% stijgen. De tarieven voor 
onze manbewakingsdiensten worden met 14,5% verhoogd.  

Wij realiseren ons dat deze tariefsverhoging desondanks fors is. Deze indexatie is echter noodzakelijk om de 
loonkostenstijging, prijsstijgingen van toeleveranciers, brandstoffen en nutsvoorzieningen en de uitdagingen op de 
arbeidsmarkt in de beveiligingsbranche het hoofd te kunnen bieden zonder afbreuk te willen doen aan de kwaliteit van 
onze dienstverlening. 

Via deze weg willen wij u prettige feestdagen wensen en u bedanken voor het vertrouwen in het afgelopen jaar. We 
wensen u een gezond, voorspoedig en veilig 2023 en zijn u ook volgend jaar weer graag van dienst.  

 
Met vriendelijke groet, 
namens Alert 
 
Cees Schep 
Algemeen directeur 

 
 

 


