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Obstacles and solutions for Public-Private Partnerships and the 

Security Continuum 

 
Dames en heren, 
Hartelijk dank voor uw uitnodiging om met u te spreken over mijn favoriete onderwerp: 
veiligheid.  
Sinds april ben ik voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche, te vertalen als 
“Dutch security association” . Daarvoor was ik minister van Veiligheid en Justitie en ook 
jarenlang lid van het Nederlandse parlement, met de specialisatie justitie. Tijdens het 
Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 2016 ben ik als voorzitter van de 
Justice and Home Affairs Council – waar onder mijn verantwoordelijkheid onder andere 
de GDPR en de Firearms directive werd uitonderhandeld en wij geconfronteerd werden 
met de aanslagen in Brussel en op de Thalys naar Parijs – extra doordrongen geraakt van 
het belang van Europese samenwerking en het uitwisselen van informatie en ervaringen. 
Dat geldt niet alleen voor overheden maar ook voor bedrijven. Daarom feliciteer ik u van 
harte met het 30 jarig bestaan van Coess: een organisatie die deze uitwisseling mogelijk 
maakt en tegelijkertijd de belangen van onze branche in Europa behartigt. Ik ben blij dat 
mijn collega bestuurder Vinz van Es dit belang ook dient door zijn enthousiasme voor de 
Coess.   

 
Ik heb de publieke kant van alle kanten gezien. Nu ben ik druk bezig mij in te werken in  
de private kant van veiligheid. 
De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft op dit moment 47 leden, van groot tot klein, die 
samen goed zijn voor 90% van de 30.000 werknemers en de totale omzet van 1,44 mld. 
Onze vereniging dekt de complete dienstverlening van particuliere beveiliging: 

- Objectbeveiliging 

- Evenementen en horeca beveiliging 
- Geld- en waardetransport 
- Particuliere alarmcentrales 
- Particuliere onderzoeksbureaus   

 
Beveiligers zijn verplicht een opleiding te volgen en worden voordat zij in staat zijn als 
beveiliger op te treden door de politie gescreend. Voor beveiligers met een criminele 

achtergrond is in Nederland geen plaats. De politie houdt toezicht op de naleving door de 
beveiligers en de bedrijven van de wet- en regelgeving. Voor het lidmaatschap van onze 
vereniging is het hebben van een keurmerk verplicht. Dit keurmerk wordt onafhankelijk 
gecertificeerd en gecontroleerd. De integriteit en kwaliteit van de beveiligingsbranche – 
althans van de bij onze vereniging aangesloten leden en de keurmerkhouders - wordt 
mede daardoor gewaarborgd.    
 

Hoe kijken we in Nederland aan tegen het thema ‘veiligheid’ en tegen de samenwerking 
tussen overheid en particuliere sector?  
Eerst nog een paar cijfers: aan de veiligheid in ons land wordt gewerkt door 60.000 
politiemensen, door 60.000 man militair personeel en 30.000 medewerkers van 
particuliere beveiligingsorganisaties. 
Daarnaast  werken er in Nederland een kleine 25.000 buitengewoon 

opsporingsambtenaren (BOA’s). Dat zijn ambtenaren met een opsporingsbevoegdheid. 
Een BOA mag verdachten aanhouden en boetes uitschrijven. 
 
De verantwoordelijkheid voor veiligheid wordt in Nederland sinds de jaren negentig meer 
en meer hybride. Vroeger was het  vooral een overheidstaak en dus, vanuit de optiek van 
de burger, een taak van de politie. Maar waar burgers elkaar vroeger aanspraken op 
verkeerd gedrag, veranderde dit in een tijdperk van individualisering. Steeds vaker werd 
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verwachtingsvol gekeken naar de politie. Veel te vaak.  
 
Daarom kwam de overheid vlak voor de eeuwwisseling met een nieuwe visie: integraal 
veiligheidsbeleid. Kort en goed: meer verantwoordelijkheid voor iedereen. 
Burgers, bedrijven en instellingen moesten meer aan preventie doen om de veiligheid te 
borgen. Veiligheid was niet meer een taak van alleen de politie: alle betrokken partijen 

moesten veel meer gaan samenwerken. 
 
Voor de beveiligingsbranche was dit de kans om te groeien en te professionaliseren. 
Beveiligers kwamen steeds meer in het straatbeeld: mobiele surveillance op 
bedrijventerreinen, winkelsurveillanten werkten niet meer alleen in een winkel maar 
steeds vaker in een winkelcentrum, beveiligers werden zichtbaar op vliegvelden en in het 
openbaar vervoer. BOA’s zijn in dienst gekomen bij particuliere beveiligingsorganisaties 
en werden uitgeleend aan gemeenten.  
En de politie? Die richtte zich steeds meer op de zwaardere criminaliteit. 
 
Hoe werkt particuliere beveiliging in Nederland? 
Beveiligers hebben bij ons geen andere bevoegdheden dan andere, gewone burgers. Ze 
dragen geen wapens; hun belangrijkste wapens zijn hun mond en hun uitstraling. Ze 
mogen – net als andere burgers – iemand op heterdaad aanhouden en overdragen aan 

de politie. Het is de kunst het zover niet te laten komen. De Nederlandse beveiliger is 
gericht op de-escalatie. Goede samenwerking tussen particuliere beveiliging en politie is 
mede daarom essentieel. 
 
Publiek-private samenwerking tussen de particuliere branche en politie is al decennia 
gemeengoed in Nederland. Voorbeelden zijn: 
 
- De collectieve beveiliging bedrijventerreinen en van winkelgebieden. 
- De samenwerking tussen politie en horecabeveiliging in uitgaansgebieden. 
- De publiek-private samenwerking bij festivals en voetbalwedstrijden. 
- Samenwerking op onze nationale luchthaven Schiphol, op treinstations en in treinen. 
- De inzet van particuliere onderzoeksbureaus bij het opsporen van verdachten van 
fraude. 
 
Een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking heb ik zelf kunnen ervaren op een 
van de grootste publieksfestivals in Nederland, Lowlands. Dit festival van drie dagen in 
augustus trekt vijftigduizend bezoekers.  
Met het liberale Nederlandse drugsbeleid kunt u zich voorstellen dat er mensen op af 
komen die verdovende middelen gebruiken. Dat wordt in beperkte mate gedoogd. Er 
komen echter ook mensen die willen handelen en dat is verboden. 

Daarom is op het festivalterrein een veiligheidsketen georganiseerd. De primaire 
veiligheid wordt gewaarborgd door particuliere evenementenbeveiliging. Als er iets 
gebeurt dat beveiligers niet kunnen afhandelen (en ik verzeker u: dat gebeurt) dan is er 
politie en zelfs een officier van justitie op het terrein om deze zaken af te handelen. Een 
perfecte vorm van publiek-private samenwerking. 
 
Voor het slagen van deze samenwerking zijn drie voorwaarden noodzakelijk: 

- Partijen moeten ervaring hebben met deze samenwerking 
- Partijen moeten elkaar vertrouwen  
- De wet- en regelgeving moet het uitwisselen van de noodzakelijke gegevens 

toestaan en in de praktijk moet die uitwisseling ook plaatsvinden  
 
Als branche zijn we over deze samenwerking zeker niet ontevreden. Toch denken we dat 
er nog veel verbeterd kan worden en bovendien zijn we ervan overtuigd dat particuliere 
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beveiligingsorganisatie meer taken van de politie zouden kunnen overnemen. Juist om 
ervoor te zorgen dat de politie zich kan focussen op taken waarvoor bevoegdheden en 
bewapening nodig zijn. Nederland wordt geconfronteerd met ernstige vormen van zware 
criminaliteit, uitmondend in de gruwelijke moord op een strafrechtadvocaat enkele weken 
geleden. Wij pleiten ervoor om taken waarvoor geen gezagsbevoegdheden of 
bewapening nodig zijn, uit te besteden aan particuliere beveiliging. Denk daarbij aan de 

zorg voor arrestanten, baliewerkzaamheden, het verwerken van aangiftes, het opstellen 
van meetapparatuur voor snelheidsmetingen van voertuigen, het uitvoeren van 
alcoholcontroles en dergelijke. 
 
Daarmee zijn twee van onze  speerpunten: 

- Het verbeteren van de samenwerking door te werken aan vertrouwen, het opdoen 
van ervaring en het uitwisselen van informatie, 

- Het overnemen van activiteiten van de politie zodat deze organisatie zich kan 
richten op haar kerntaak,   

 Een ander speerpunt is blijvende professionalisering van onze branche. Want hoewel de 
markt gereguleerd is, is het ook weer niet heel moeilijk om een vergunning van het 
ministerie te krijgen om een bedrijf te starten. Prima, ondernemerschap kunnen we 
alleen maar toejuichen. Wat niet kan is dat bedrijven wetgeving of regels voor 
arbeidscontracten ontduiken.  

Ik vertelde u al over het keurmerk Beveiliging dat sinds 2006 bestaat. We zouden heel 
graag zien dat het keurmerk voor vergunningverlening en voor samenwerking verplicht 
wordt gesteld. Een beveiligingsbedrijf met een keurmerk? Daar kun je prima zaken mee 
doen! 
 
Daarnaast willen we verschillende praktische zaken beter regelen. De wetgeving die voor 
onze bedrijven geldt, dateert uit 1997 en is vreselijk verouderd. Om een voorbeeld te 
noemen: in de wet wordt uitgegaan van strikte scheiding tussen publiek en privaat 
domein, terwijl de veiligheidssituatie anno 2019 totaal veranderd is, met serieuze 
dreiging op plekken waar veel mensen samenkomen. Terroristen en criminelen maken  
geen onderscheid tussen publiek en privaat domein. 
 
We voeren in Nederland een vrij principiële discussie over de of bij grote 
publieksevenementen beveiligingsorganisaties wel on-geüniformeerde medewerkers 
beveiligers, zogenoemde ‘spotters’, even buiten het evenement mogen laten lopen. Let 
op: het gaat hier om spotters die een opleiding van de politie zelf hebben gevolgd om dit 
werk te kunnen doen: consequent oog hebben voor afwijkend gedrag en bijzondere 
situaties. En dat is een gedegen training, ik heb daar zelf intussen ook aan deelgenomen. 
Maar net buiten het evenement? Nee, volgens sommige  beleidsmakers bij politie en het 
ministerie is dat openbaar terrein en dus van de politie; maar die heeft voor dit soort 

werk  vaak geen capaciteit. 
 
Een vergelijkbare discussie wordt in Nederland gevoerd over honden, die steeds meer 
worden ingezet tijdens grote evenementen bij de controle op drugs, explosieven en 
dergelijke. Volgens de beleidsmakers mogen particuliere beveiligers geen speurhonden 
inzetten omdat opsporing een taak van de politie is; de politie heeft er  geen capaciteit 
voor (en trouwens vaak ook niet genoeg honden). 

 
En dan is er soms nog een overdaad aan bureaucratie in ons land. Daar willen we als 
branchevereniging ook tegen vechten. Beveiligers werken met een pas, die wordt 
verstrekt via hun werkgever. En punt is echter dat  beveiligers vaak voor meer dan één 
beveiligingsbedrijf werken. Daardoor lopen sommige van onze mensen met tien, soms 
wel vijftien passen op zak. Hopelijk hebben we binnen afzienbare termijn een 
persoonsgebonden systeem, zodat elke beveiliger kan volstaan met één 
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persoonsgebonden toestemming om zijn of haar werk te kunnen doen. 
 
Een apart onderwerp is de privacywetgeving. Hoewel ik er trots op ben aan de wieg 
ervan te hebben gestaan,  zorgt deze regelgeving voor grote uitdagingen in de 
samenwerking tussen publieke en private sector. Vooral ook omdat vaak gedacht wordt 
dat uitwisseling van gegevens niet kan, terwijl dat met de juiste afspraken wel mogelijk 

is. Gelukkig vinden we in de praktijk vaak oplossingen in onderlinge afspraken, die 
controleerbaar worden vastgelegd. Soms wordt ook informatie uitgewisseld zonder 
persoonsgegevens, bijvoorbeeld alleen de modus operandi, of aandachtspunten in de 
omgeving. 
 
En dan is er nog een onderwerp waar veel sectoren in Nederland mee te maken hebben, 
en ook de veiligheidsbranche: krapte op de arbeidsmarkt. Minder nieuwe medewerkers, 
terwijl veel werkzaamheden nog niet door de techniek kunnen worden overgenomen. En 
voor wat betreft dat laatste: opdrachtgevers kijken – als het om beveiliging gaat – nog 
teveel alleen naar de kosten. Die prijsconcurrentie maakt het – zeker voor kleinere 
bedrijven – moeilijk om te innoveren en te investeren in techniek. Toch kan er in de 
toekomst veel meer met techniek: het is zaak daarin te investeren en onze mensen 
daarin op te leiden. 
 

Ondanks de kanttekeningen die ik zojuist heb gemaakt, ben ik optimistisch. Zo wordt in 
Nederland intensief samengewerkt tussen particuliere alarmcentrales en meldkamers van 
de politie. In de praktijk weten politie en particuliere organisaties elkaar op veel terreinen 
vaak heel goed te vinden. Dat willen we de komende jaren graag verder uitbouwen. Van 
groot belang is dat steeds goede afspraken worden gemaakt over de opvolging: kunnen 
particuliere beveiligers erop rekenen dat de politie optreedt als hun bevoegdheden tekort 
schieten? Is de politie er als onze beveiligers bedreigd worden of aangevallen? Dat blijft 
bij ons essentieel. We zijn daar gelukkig volop mee bezig. 
 
Veiligheid vraagt om  internationale samenwerking. De dreiging van criminelen en 
terroristen stopt niet bij de landsgrenzen. Samenwerken is essentieel. Van elkaar leren 
en ervaringen uitwisselen zal ons onderling versterken. Onze gezamenlijke belangen 
behartigen in Europa is van groot belang. Zolang we maar rekening blijven houden met 
verschillen tussen landen. In het ene land is de organisatie van de veiligheid en de 
samenwerking tussen publieke en private partijen anders geregeld dan in het andere. 
Dat moet wat mij betreft zo blijven. Europese egalisatie is op het punt van beveiliging 
niet wenselijk.  
Dames en heren, ik zie uit naar onze discussie, ik zie ernaar uit velen van u te 
ontmoeten en dank u voor uw aandacht.  


