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Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid 

Postbus 20018  

2500 EA  DEN HAAG 

 

Per e-mail: cie.jv@tweedekamer.nl 

 

 
nummer: 20220705 

onderwerp: Reactie brief KC-taken ten behoeve van commissiedebat politie d.d. 7 juli 2022 

bijlage(n): - 

datum: 5 juli 2022 

 

 

Geachte commissieleden, 
  

Bij brief van 28 april jl. hebben wij uw commissie geïnformeerd over onze reactie op 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. In het commissiedebat over politie van 11 mei 

jl. stond het onderwerp wel geagendeerd, maar is het niet behandeld. Nu heeft de 

minister van Justitie op 29 juni een brief aan de Tweede Kamer gezonden over de 

toekomstagenda korpscheftaken; deze staat ook geagendeerd voor uw commissiedebat 

van donderdag 7 juli aanstaande. Wij verzoek u dringend het punt nu wél te behandelen. 
  

Allereerst past een compliment, omdat de minister haar toezegging gedeeltelijk gestand 

doet om vóór het zomerreces met een brief te komen. Gedeeltelijk, want de brief bevat 

verschillende procesvoorstellen, maar geen inhoudelijke oplossingen. Ook niet voor zeer 

urgente problemen, zoals het toestemming/passen-probleem en het ontbreken van een 

duidelijk aanspreekpunt bij het ministerie. 

  

De Nederlandse Veiligheidsbranche ziet in de brief veel aanknopingspunten voor een 

serieuze aanpak van de problemen rond het toezicht en begrijpt ook dat de minister niet 

over één nacht ijs wil gaan en een grondige inventarisatie wenst. De Nederlandse 

Veiligheidsbranche ondersteunt deze aanpak door deelname in de verschillende 

onderzoeken. 

  

De twee grootste knelpunten van dit moment, worden echter op geen enkele manier 

aangepakt. Niet op de langere termijn en ook niet op de kortere termijn: 

1. Toestemmingen/passenproblematiek 

2. Eén aanspreekpunt binnen het ministerie 

  

Ad 1. 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.  

Dan is uitstel zoals voorzien door de minister tot medio 2023 onacceptabel!  
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Het huidige stelsel belemmert de bedrijfsvoeringsprocessen in hoge mate (zowel bij de 

bedrijven als bij de politie) en zorgt in een krappe arbeidsmarkt en een grote behoefte 

aan beveiligers (Schiphol, geld- en waardetransport, evenementen)  tot verlies aan 

beveiligers die niet twee maanden willen of kunnen wachten (want geen werk, geen 

loon). Die moeten wachten op een feitelijk onnodige toestemming terwijl er nog een 

geldige toestemming loopt. Alleen bij een nieuwe beveiliger of de beveiliger waarvan de 

geldigheid van de toestemming na drie jaar is verlopen, zou een toestemming nodig 

moeten zijn.  

  

Help ons van deze paarse krokodil af, niet pas in 2024/2025, maar in 2022! Óf 

de wetswijziging wordt in 2022 ingezet óf er komt een tijdelijke noodoplossing 

in 2022 tot de wet is gewijzigd! 

   

Ad 2. De Inspectie heeft geadviseerd te komen tot een heldere toewijzing van de 

verantwoordelijkheden op het ministerie voor het beleid en aansturing van de uitvoering 

van het reguleringsstelsel van de beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Wij 

hebben in onze brief van 28 april gevraagd om één aanspreekpunt bij het ministerie die 

verantwoordelijk is en verantwoordelijkheid draagt. De minister erkent in haar brief van 

29 juni jl. dat ook als één van de doelen die moeten worden behaald, maar ze heeft er 

geen concrete maatregel aan gekoppeld. Het is voor de branche een nijpend probleem, 

dat liever vandaag dan morgen opgelost wordt. Zo is over de brief van 29 juni jl. geen 

overleg met de branche gevoerd. Op 9 juni jl. heeft er wel een bestuurlijk overleg met de 

branche plaatsgevonden, maar over het toekomstkader korpscheftaken is het juist niet 

gegaan.  

  

Laat het ministerie zo snel mogelijk aangeven wie binnen het ministerie 

verantwoordelijk is en die verantwoordelijkheid ook kan dragen.  

  

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 1,4 miljard euro. Van alle 

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

bij de Nederlandse Veiligheidsbranche. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Ard van der Steur                                                         

Voorzitter  

De Nederlandse Veiligheidsbranche 
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