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De leden van de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid 

p/a De Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Turfmarkt 147 

2511 DP  DEN HAAG 

 
Per e-mail:  
 

 
nummer: 20220428.01 

onderwerp: Rapport Inspectie Toezicht WPBR april 2022 

bijlage(n): - 

datum: 28 april 2022 

 

 

 

 

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid, 

 

Op 11 mei a.s. staat het commissiedebat over politie gepland met op de agenda het 

rapport van de Inspectie voor Justitie en Veiligheid aangaande Toezicht door de politie op 

particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en de beleidsreactie van de 

Minister van Justitie en Veiligheid daarop. Graag delen wij onze reactie op beide 

documenten met u.  

 

Voorop staat dat de Nederlandse Veiligheidsbranche goed toezicht op de branche 

essentieel vindt. Betrouwbaarheid van bedrijven en hun medewerkers in deze sector is 

van groot maatschappelijk belang. Ze zorgen voor veiligheid in alle haarvaten van de 

samenleving en treden zichtbaar in een door het ministerie goedgekeurd uniform op. Het 

strakke wettelijk kader (vergunningverlening aan bedrijven, toetsing van 

vakbekwaamheid en betrouwbaarheid van beveiligers en medewerkers en toezicht en 

handhaving) vormt daarvoor de basis.  

 

De inspectie heeft nu drie keer op rij geconstateerd dat het toezicht door de politie op de 

WPBR onvoldoende is. De Inspecteur-generaal Korvinus geeft in de samenvatting goed 

de essentie aan: “Kortgezegd komt de politie nog steeds niet toe aan deze taak, is de 

aansturing vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid onvoldoende duidelijk en is de 

wetgeving nog geënt op de wereld van 1997 toen de wet werd opgesteld.” 

 

De Nederlandse Veiligheidsbranche vindt dat op de volgende onderwerpen nu moet 

worden gehandeld: 

 

▪ Modernisering van de wet; 

▪ Een aanspreekpunt vanuit het ministerie; 

▪ Verbetering toezicht vergunningverlening; 

▪ Verbetering toezicht en handhaving WPBR en niet-vergunde bedrijven. 
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Modernisering van de wet 

De WPBR dateert van 1997 en is sindsdien nauwelijks aangepast, ook niet toen in 2014 

de nationale politie is ingevoerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat, waar voorheen de 

screening voor beveiligers onder verantwoordelijkheid van 25 korpschefs viel dat sinds 

2014 onder verantwoordelijkheid van één nationale korpschef gebeurt. Toch is het 

systeem destijds niet aangepast, waardoor er nu beveiligers rondlopen met 15 

toestemmingen en legitimatiebewijzen van dezelfde korpschef, alleen omdat ze voor 

verschillende beveiligingsbedrijven werkzaam zijn. Hoewel een toestemming/ 

legitimatiebewijs 3 jaar geldig is, zal de korpschef (lees: de afdeling korpscheftaken) 

steeds op aanvraag van een bedrijf opnieuw een screening moeten uitvoeren en een 

toestemming en een legitimatiebewijs verstrekken zodat de beveiliger kan worden 

ingezet. Zowel politie als de branche voeren al sinds 2016 aan dat deze procedure niet 

meer past bij de werkelijkheid en veel tijd en capaciteit vergt aan beide kanten. Het is 

noodzakelijk dat deze taak (zowel de screening als afgifte van toestemming/ 

legitimatiebewijs) bij de politie blijft: zij zijn met hun systemen (met name BlueView) in 

staat om de betrouwbaarheid van beveiligers en onderzoekers constant te toetsen en 

desgewenst daarop actie te nemen (intrekken van toestemming en legitimatiebewijs). 

Wel is het noodzakelijk dat de procedures bij de politie sneller doorlopen kunnen worden; 

zeker bij beveiligers die voor een verlenging van (of in de huidige context voor een 

tweede, derde, vierde ect.) toestemming komen, zou de politie binnen een week moeten 

kunnen reageren. Voor nieuwe beveiligers zou de termijn ook verkort moeten worden. 

Nu moeten beveiligers soms twee maanden wachten op toestemming, waardoor ze ook 

niet aan de slag kunnen. In een krappe arbeidsmarkt, waarin mensen banen voor het 

kiezen hebben, is dat een ongewenste barrière. Natuurlijk, als er onderzoek moet worden 

gedaan dan is dat gerechtvaardigd; dat de beveiliger betrouwbaar is, moet goed getoetst 

kunnen worden. Maar gebrek aan capaciteit alsook bijvoorbeeld in het voorjaar de 

“concurrentie” om de capaciteit bij KC-taken met de afgifte van de jachtaktes mag geen 

argument zijn. 

 

Zowel politie als branche hebben al in 2018 aangegeven naar een systeem van 

persoonsgebonden toestemming en legitimatiebewijs te willen. Daarvoor moet de WPBR 

worden aangepast. Al in 2019 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid 

aangekondigd de wet te zullen wijzigen (dit wordt steeds in de begrotingsstukken 

herhaald), maar er is nog geen concept-wet opgesteld. Urgentie op het ministerie 

ontbreekt. 

 

Tussentijdse oplossingen worden vanuit het ministerie en de politie niet 

haalbaar geacht, dus is de enige optie de wetsaanpassing. Die moet nu dan ook 

zo snel mogelijk zonder verder uitstel komen. 

 

Een aanspreekpunt vanuit het ministerie 

Ook de Nederlandse Veiligheidsbranche heeft geconstateerd dat het ontbreekt aan 

eenduidige aansturing van de portefeuille WPBR vanuit het ministerie. Dat er met 

meerdere beleids- en uitvoeringsdirecties van het ministerie een relatie is, is op zich niet 

gek als je bedenkt welke rol de particuliere veiligheidsbranche in de samenleving speelt. 

Coördinatie vanuit één punt, waar alles samen kan komen, is dan wel gewenst.  

 

Dit vergt ook dat daar voldoende kennis en deskundigheid zit, om tijdig de urgentie van 

zaken te onderkennen en om noodzakelijke en gewenste veranderingen (ook in wet- en 

regelgeving) door te kunnen voeren. Zowel beleidsmatig als wetgevingstechnisch is er op 

het terrein van particuliere beveiliging en particulier onderzoek nauwelijks iets 

veranderd, terwijl de praktijk gigantisch is veranderd. Zo moet ook de roep om een visie 

van het ministerie op publiek-private samenwerking met de branche worden gezien; de 
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huidige Minister van Justitie en Veiligheid heeft een visie op PPS tussen politie en 

branche toegezegd voor het zomerreces. 

 

Ons verzoek: stel een duidelijk aanspreekpunt aan bij het ministerie met 

deskundige ambtenaren. 

 

Verbetering toezicht vergunningverlening 

De inspectie geeft aan dat er circa 3.000 vergunningen zijn afgegeven; jaarlijks komen 

er circa 600 vergunninghouders bij! Terwijl de beveiligings- en onderzoeksmarkt qua 

omvang (opdrachten/omzet) nauwelijks groeit. Het is vrij eenvoudig om via de Dienst 

Justis een vergunning voor een beveiligingsbedrijf of onderzoeksbureau te verkrijgen. De 

vergunninghouder mag kortgezegd geen strafblad hebben, maar verder zijn er geen 

bedrijfseconomische of vakinhoudelijke vereisten. De laatste jaren zijn ook veel zzp-ers 

onder deze vergunninghouders opgedoken; dit terwijl het onder de WPBR in combinatie 

met de wet DBA nagenoeg uitgesloten is dat beveiligers zzp-er kunnen zijn. Gebrek aan 

handhaving, zowel vanuit de Belastingdienst, Dienst Justis als politie, leidt tot 

overspoeling van zzp-ers en dus nieuwe vergunninghouders waar vervolgens geen enkel 

toezicht op wordt gehouden. 

 

De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft bij herhaling het ministerie gevraagd nadere 

eisen aan de vergunningverlening te stellen, die ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit 

van startende bedrijven echt toeneemt. Mogelijk kan geput worden uit eisen die de 

branche zelf stelt in het Keurmerk Beveiliging, het keurmerk dat de branche zelf heeft 

ontwikkeld en dat onafhankelijk door geaccrediteerde certificeringsinstellingen wordt 

geaudit. 

 

Ook als vergunningen zijn verleend, blijft toezicht gewenst. Het vergunningenbestand is 

al decennia vervuild met spookvergunningen: vergunningen waarachter geen bedrijven 

meer actief zijn maar die door het ministerie niet worden ingetrokken. 

 

Maak de eisen aan vergunningverlening strenger bijvoorbeeld met eisen uit het 

Keurmerk Beveiliging en schoon het bestand op van de spookvergunningen. 

 

Verbetering toezicht en handhaving op zowel WPBR-vergunde bedrijven als 

niet-vergunde bedrijven 

Het toezicht moet beter, daar is de Nederlandse Veiligheidsbranche het van harte mee 

eens. De branche constateerde voor dit onderzoek al dat er nauwelijks toezicht bestaat. 

Als het gaat om vergunde bedrijven reageerde de politie vooral op signalen, bijvoorbeeld 

vanuit de branchevereniging. Bij evenementenbeveiliging werd wel gecontroleerd, maar 

dan vooral op de grote publieksevenementen en grote muziekoptredens, wat per saldo 

neerkomt op altijd controle bij grote evenementenbeveiligingsbedrijven die daar 

beveiligen en niet of nauwelijks bij andere bedrijven.  

 

Het toezicht op particuliere onderzoeksbureaus kwam helemaal niet uit de verf. Eerder is 

al eens gepoogd te komen tot meer risicogestuurd toezicht, waarbij het toezicht bij 

keurmerkbedrijven van lichter regime zou zijn dan bij andere bedrijven. Immers een 

keurmerkbedrijf wordt al jaarlijks getoetst voor het keurmerk. Dit is echter niet van de 

grond gekomen. Maar ook het toezicht op de andere vergunde bedrijven niet. 

 

Toezicht op niet-vergunde bedrijven is nooit van de grond gekomen. De politie slaagde er 

ook niet in op signalen te reageren. Zo heeft de Nederlandse Veiligheidsbranche eens een 

lijst van 150 bedrijven in het Westland afgegeven met namen van bedrijven die geen 

vergunning hadden maar wel beveiligingswerkzaamheden aanbieden. Hier zit ook een 
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moeilijkheid voor de politie, want hiervoor geldt de Wet op de Economische delicten en is 

de politie afhankelijk van het OM voor strafrechtelijke vervolging. Dit soort overtredingen 

heeft nauwelijks prioriteit. Alleen de toezeggingen dat politie hier meer toezicht op gaat 

houden, zal dus niet voldoende zijn. Te overwegen is dit misschien juist uit het strafrecht 

te halen en ook bestuursrechtelijk af te wikkelen, in die zin dat een dergelijk bedrijf 

bestuursrechtelijk wordt gedwongen de deur te sluiten. 

 

Het toezicht door politie op vergunde bedrijven kan makkelijker als het risico-

gestuurd wordt en keurmerkbedrijven op lichter regime zitten. Het toezicht op 

niet-vergunde bedrijven vergt concrete vervolgingsafspraken met het OM of 

aanpassing naar bestuursrechtelijke aanpak. 

 

Kernfeiten  

De beveiligingsbranche werkt onder een strikt wettelijk kader van de Wet particuliere 

beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR). Zowel de beveiligers als de 

particuliere onderzoekers worden goed opgeleid en vervolgens gescreend door de politie.  

Beveiligingsbedrijven en particuliere onderzoeksbureaus moeten beschikken over een 

vergunning afgegeven door het ministerie van Justitie en Veiligheid. De leden van de 

Nederlandse Veiligheidsbranche beschikken daarnaast over een onafhankelijk ge-audit 

keurmerk, dat ook open staat voor niet-leden. De uniformen van beveiligers worden door 

het ministerie goedgekeurd.  

 

Kerncijfers: wie zorgen voor veiligheid in Nederland  
WERKGELEGENHEID IN 2020 (in personen) 

 

 
 

De Nederlandse Veiligheidsbranche behartigt de belangen van bedrijven die zich 

bezighouden met beveiliging en beheersing van risico’s met betrekking tot personen, 

objecten en bedrijfsvoering. De omzet van de branche is bijna 1,3 miljard euro. Van alle 

beveiligingsmedewerkers in Nederland werkt 90 procent bij een bedrijf dat is aangesloten 

bij de Nederlandse Veiligheidsbranche. 

 

Tot een nadere toelichting ben ik graag bereid. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Ard van der Steur  

Voorzitter  

De Nederlandse Veiligheidsbranche 
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