
Publiek-private samenwerking: “Ik verwonder me over de 

starheid waarmee dit onderwerp telkens terugkeert en steeds 

niet voor elkaar komt.”1   

Een internationaal kwalitatief onderzoek naar het verstevigen van publiek-private 

samenwerking in het Nederlandse veiligheidsdomein      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scriptie ter verkrijging van de graad ‘Master of Science’ 

Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

Onder begeleiding van Prof. mr. dr. M. B. Schuilenburg 

Tweede beoordelaar: Prof. dr. E. R. Kleemans   

 

 

 

Auteur van de scriptie:   

L. A. (Lieke Anne) Bisschops (2595529)  

l.a.bisschops@student.vu.nl  

 

 

Geschreven in het kader van de afstudeerrichting ‘Opsporingscriminologie’  aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam 

In opdracht van de Nederlandse Veiligheidsbranche     

 

 

15 november 2022, Utrecht  

 

 
1 Deze quote is afkomstig uit de semigestructureerde interviews die in het kader van dit onderzoek zijn uitgevoerd.  

mailto:l.a.bisschops@student.vu.nl


DE VERSTEVIGING VAN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN 

2 

 

Voorwoord 

Private beveiliging is niet nieuw. We weten dat het bestaat en dat de private veiligheid een plek heeft 

ingenomen in onze maatschappij. Toch viel de (rol van) private beveiliging mij nooit zoveel op, in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld buitengewoon opsporingsambtenaars. Mijn stage bij de Nederlandse 

Veiligheidsbranche en het schrijven van deze scriptie hebben daar verandering ingebracht. 

Tegenwoordig wandel ik door het Julianapark in Utrecht en valt het me op dat er een G4S-busje 

rondrijdt. Een busje dat ik, bij gebrek aan meer kennis over private veiligheid, nooit eerder had 

opgemerkt. Ook het kantoor van Securitas in Breukelen merk ik plotseling op; een gebouw waar ik al 

jaren langs reis als ik in de trein van Utrecht naar Amsterdam zit. Het leuke aan het doen van 

(internationaal) onderzoek naar zo’n maatschappelijk onderwerp, is dat ik ook op vakantie ben gaan 

letten op de private beveiliging. Zo valt het me in het buitenland net zo goed op dat de private beveiliging 

een steeds prominentere rol inneemt in het veiligheidsdomein. Nog veel meer dan in Nederland kun je 

de private beveiliging in sommige landen qua uiterlijk en gedrag steeds minder onderscheiden van de 

politie. De Colombiaanse Seguridad Privada lijkt bijzonder veel op de plaatselijke politie. Je ziet deze 

beveiligers in de drukkere gebieden op elke hoek van de straat staan. Daar lopen ze rond in een politie-

achtig uniform, compleet met wapenstok, handboeien en voertuigen die veel weg hebben van een 

politieauto. De wereld van de private beveiliging is een wereld die mij voorheen niet zo opviel en 

misschien zelfs een beetje koud liet. Dat is ook niet verwonderlijk, aangezien dit onderwerp in de 

opleiding criminologie en op criminologische congressen nauwelijks tot zijn recht komt. Met dit 

onderzoek heb ik mij kunnen verdiepen in een onderwerp dat voor mij grotendeels onbekend was, maar 

overduidelijk belangrijk en toch actueel is. Ik hoop dat dit onderzoek een eerste stap is naar de 

criminologische erkenning van de positie en het belang van de private veiligheid.      

Via deze weg wil ik ook Ard van der Steur bedanken voor het aanbieden van deze leerzame 

stageplek. Trees van den Broeck wil ik bedanken voor de gezellige stagedagen, behulpzame en 

motiverende woorden, maar vooral ook voor het ondersteunen van een criminoloog die zich zoveel 

mogelijk probeert thuis te voelen in een bestuurskundig wereldje. Marc Schuilenburg wil ik bedanken 

voor de geduldige begeleiding en de soms strenge, maar altijd terechte feedback. Ten slotte gaat mijn 

dank uit naar mijn ouders en naaste vrienden die in tijden van ups én downs constant betrokken zijn 

geweest als gesprekspartner of simpelweg uitlaatklep.         

 

Lieke Bisschops      Santa Cruz, Guatemala, 11 september 2022  
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Samenvatting  

In het veiligheidsdomein is wereldwijd steeds meer sprake van een hybride veiligheidsmodel, waarbij 

zowel publieke als private partijen een plek innemen in het veiligheidsbeleid. Samenwerkingen tussen 

de politie en/of andere overheidsorganen, ook wel ‘publiek-private samenwerking’ (PPS), worden 

steeds belangrijker voor een adequate veiligheidsaanpak. Opvallend is dat voorbeelden van PPS-

concepten zich verregaander manifesteren in andere Europese landen dan in Nederland. Vanwege een 

gebrek aan internationaal onderzoek naar PPS en de groeiende noodzaak tot het aangaan van 

samenwerkingen, is een vergelijkend onderzoek gedaan naar PPS in het Nederlandse, Belgische en 

Engelse veiligheidsdomein. Daarbij is de focus gelegd op het identificeren van elementen die belangrijk 

zijn voor het verstevigen van publiek-private samenwerking in de Nederlandse praktijk. Het onderzoek 

bestaat uit een theoretisch, vergelijkend en empirisch onderzoek gebaseerd op een literatuurstudie, 

een documentenanalyse en semigestructureerde interviews.       

Het theoretische onderzoek heeft duidelijk gemaakt welke elementen van belang zijn bij het 

verstevigen van PPS door te kijken naar de opkomst van PPS en theoretische succesfactoren voor 

PPS. Daarin komt naar voren dat de ontwikkelingen in het politieke klimaat vanaf de jaren tachtig het 

meest cruciaal zijn geweest bij de opkomst van PPS in Nederland. Anderzijds heeft het onderzoek laten 

zien dat succesfactoren afkomstig van de multi-agency approach, waaronder optimale informatie-

uitwisseling en duidelijke afspraken over de structuur en coördinatie van een samenwerking, het meest 

bepalend zijn voor het succes van een publiek-private samenwerking.  

In de vergelijkende studie zijn diverse elementen voor een versteviging van PPS geïdentificeerd 

door de situatie in Nederland af te zetten tegen de situatie in België, Engeland en Wales. De 

vergelijkende studie laat zien dat PPS in Engeland en Wales verder gevorderd is dan in Nederland. Dit 

wordt voornamelijk geïllustreerd door het politiek-economische klimaat, welke in Engeland en Wales 

neoliberaler en daarom marktvriendelijker is. De sterke kant van PPS in België is de wetsherziening uit 

2017, waarmee PPS in België is uitgebreid en ook gestimuleerd wordt door de overheid. Ook varieert 

de inrichting van het politiebestel van een sterk nationaal bestel in Nederland tot een overwegend 

gedecentraliseerd politiebestel in België en een sterk regionaal bestel in Engeland en Wales.  

Het empirische onderzoek behandelt elementen ter versteviging van PPS door te kijken naar 

belemmerende en bevorderende factoren in de Nederlandse praktijk. Het onderzoek bevestigt de 

invloed van het politieke klimaat en de nationale wet- en regelgeving, maar brengt als gevolg van de 

praktische aard van het onderzoek twee nieuwe elementen naar voren: organisatie- en 

cultuurkenmerken (onder andere het domein-denken bij de politie) en succesfactoren voor PPS (onder 

andere de structuur en coördinatie van de samenwerking). Deze resultaten leggen een belangrijke 

implicatie voor het verstevigen van PPS bloot: het verstevigen van PPS kan zowel politiek gestuurd als 

samenwerkingsgestuurd worden ingericht. Gelet op de langdurigheid en complexiteit van een politiek 

gestuurde aanpak, wordt geadviseerd om inspanningen te richten op een samenwerkingsgestuurde 

aanpak door in te haken op het verbeteren van de organisatie- en cultuurkenmerken alsook 

succesfactoren voor PPS. Voor verder onderzoek is het belangrijk om praktijkonderzoek te doen naar 

recente PPS-pilots en een grootschaliger internationaal onderzoek op te zetten naar de invloed van de 

politiek en verstevigingsmogelijkheden daaromtrent.           
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1. Inleiding    

1.1 Aanleiding   

Op 1 april 2012 ondertekenen de Lincolnshire politiedienst en G4S – het grootste private 

beveiligingsbedrijf ter wereld – een contract waarmee ze een van de meest verregaande publiek-private 

samenwerkingen in de politiegeschiedenis van het Verenigd Koninkrijk aangaan (Graham, 2012; White, 

2014a). Met dit samenwerkingsverband besteedt de Lincolnshire politiedienst diverse kerntaken uit aan 

de private sector. Tot die kerntaken behoren onder andere het bemannen van de Meldkamer, het 

afnemen van drugstesten en de vergunningverlening van wapens (G4S, 2012). Daarnaast mag G4S 

personen die door de politie zijn aangehouden, begeleiden naar het politiebureau. De politie kan op die 

manier aanwezig blijven op de plaats delict (het ‘street to suite’ programma) (Prenzler & Sarre, 2014). 

Een jaar na dato is onderzocht wat de samenwerking heeft opgeleverd. Zo heeft de Meldkamer, die al 

jaren benedenmaats presteerde, onder het gezag van G4S een wezenlijke transformatie doorgemaakt.  

Het aantal 999-noodoproepen dat binnen tien seconden beantwoord wordt, is bijvoorbeeld verhoogd 

van 89% naar 93% onder een 6% reductie in personeel (G4S, 2013; Prenzler & Sarre, 2014). De 

Lincolnshire politiedienst is niet de enige politiedienst die in toenemende mate fundamentele 

politietaken uitbesteed aan private partijen. Ook de West Midlands Police en Surrey Police hebben 

verschillende taken, waaronder politiepatrouille en het verzamelen van CCTV materiaal, uitbesteed aan 

private beveiligingsbedrijven (Montgomery & Griffiths, 2015; Townsend, 2012).     

 Een ander buitenlands voorbeeld van publiek-private samenwerking in het veiligheidsdomein 

vindt plaats in België. In het kader van de voorkoming en bestrijding van terroristische dreigingen is in 

België een publiek-privaat informatienetwerk opgezet. Via dit netwerk kan de private beveiligingssector 

bij de politie melding maken van verdachte activiteiten. Oplossingsgerichte informatie wordt door de 

politie vervolgens teruggekoppeld aan alle betrokken partijen binnen de private sector (Dupont & 

Reniers, 2010). De Brusselse aanslagen uit 2016 zijn daarna aanleiding geweest voor een verdere 

versteviging van deze samenwerking in de vorm van een hervormde wet voor de private 

veiligheidsbranche. Zo zijn de betrokken private beveiligingsbedrijven tegenwoordig bevoegd om 

(on)roerende goederen veilig te stellen. Deze goederen mogen zij bovendien doorzoeken met behulp 

van technologische hulpmiddelen, waaronder drones (Van Steden & Meijer, 2018).      

  

1.2 Achtergrond  

De bovenstaande voorbeelden maken duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de 

laatmoderne samenleving steeds meer wordt verspreid over een veelvoud aan publieke en private 

partijen (Schuilenburg & Van Steden, 2014; Stenning, 2009; De Waard & Van Steden, 2012). 

Langzamerhand vindt er een verschuiving plaats naar een hybride veiligheidsmodel (Bloeme, Van 

Soomeren & Szytniewski, 2018; Crawford & Hutchinson, 2016; Schuilenburg, 2015). Als gevolg 

daarvan stelt Stenning dat “the police, as commonly thought of, are now but one member - albeit still a 

very significant and influential one - of an ever extended policing family” (Stenning, 2009: 23). De term 

policing kan daarom niet meer gedefinieerd worden als ‘dat wat de politie doet’ (Crawford, 2014; 

Stenning & Shearing, 2015), wat betekent dat de overheid niet langer de enige initiatiefnemer is voor 
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het sturen en oplossen van vraagstukken in het veiligheidsdomein (Crawford, 2013; Van Montfort, Van 

Den Brink, Schulz & Maalsté, 2012; Nalla & Gurinskaya, 2020).    

Het is in deze context dat het concept van publiek-private samenwerking gaandeweg een 

intrede maakt (Van Montfort et al., 2012; Osman, 2016; De Waard & Van Steden, 2012). Publiek-private 

samenwerking is een vorm van privatisering van de politiefunctie, omdat de private sector, al dan niet 

gezamenlijk met de publieke sector, een taak uitvoert die voorheen werd gezien als een publieke taak 

(Hodge, 2006; Miraftab, 2004). De opkomst van publiek-private samenwerkingen is voor een groot deel 

mogelijk geworden door de enorme groei van de markt voor de private veiligheidszorg (De Waard & 

Scheepmaker, 2012), welke in de decennia na de Tweede Wereldoorlog wereldwijd in een 

stroomversnelling is gezet (zie o.a. Bervoets & Eijgenraam, 2014; Button, 2019; Shearing & Stenning, 

1983). Een substantiële groei in de private veiligheid blijkt enerzijds uit de toegenomen opbrengsten en 

uitgaven die de private sector genereert (Shearing & Stenning, 1981), en anderzijds uit de snelle stijging 

van het aantal private beveiligers (Cunningham, Strauchs & Van Meter, 1990; Sklansky, 1999). In 

landen als Australië, Canada en de Verenigde Staten overstijgt het aantal private beveiligers 

tegenwoordig zelfs het aantal politieagenten. Dit is in veel Europese landen, waaronder het Verenigd 

Koninkrijk, Italië, Duitsland en Noorwegen, niet anders (Button, 2007; Button, 2019; CoESS, 2013; Nalla 

& Gurinskaya, 2020). In vergelijking met andere westerse landen valt echter op dat het aantal private 

beveiligers in Nederland lager is dan het aantal politieagenten.2 Desondanks is ook de Nederlandse 

private beveiligingsbranche substantieel gegroeid in verhouding tot eerdere decennia. De Waard en 

Van Steden (2012) laten zien dat de private veiligheidszorg in Nederland tussen 1981 en 2011 

verdrievoudigd is.   

Een goed voorbeeld van een publiek-private samenwerking in het Nederlandse 

veiligheidsdomein is het convenant tussen G4S en de politie Amsterdam Amstelland op het gebied van 

inbraakpreventie.3 Waar voorheen alleen informatie werd uitgewisseld met betrekking tot trends en de 

aanpak van inbraakpreventie, wordt nu gedetailleerdere informatie gedeeld. Zo deelt de politie 

Amsterdam Amstelland onder meer signalementen van belangrijke verdachte personen. Op deze 

manier kunnen private beveiligers van G4S tijdens hun surveillancediensten een oog in het zeil houden, 

waardoor verdachte personen sneller gelokaliseerd kunnen worden. Toch toont deze 

samenwerkingsvorm een opvallend contrast aan: waar G4S in het Verenigd Koninkrijk politiediensten 

aanstuurt en essentiële politietaken overneemt, ziet de Nederlandse samenwerking tussen G4S en de 

politie enkel op het delen van informatie. Dit suggereert dat de private beveiligingssector in het Verenigd 

Koninkrijk andere functies, taken en/of bevoegdheden heeft dan in Nederland. Dit leidt tot de vraag 

welke publiek-private samenwerkingen in andere landen bestaan en hoe ver de praktijk van deze 

samenwerkingen gevorderd is. Wat zijn de belangrijkste verschillen met Nederland?          

 

 
2 De branchescan van de Nederlandse Veiligheidsbranche laat zien dat het aantal beveiligers in 2020 wordt geschat op 
25.855. Het aantal politiemedewerkers wordt daarentegen geschat op 62.988 in 2020 (De Nederlandse 
Veiligheidsbranche, 2021).  
3 G4S. (z.d.). Case Study: Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam (SCBA) . Geraadpleegd via 
https://www.g4s.com/nl-nl/-/media/g4s/netherlands/files/case-studies/g4s-case-study---scba.ashx 

https://www.g4s.com/nl-nl/-/media/g4s/netherlands/files/case-studies/g4s-case-study---scba.ashx
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1.3 Doel- en probleemstelling   

Uit de bovenstaande paragrafen blijkt dat er een duidelijk verschil is in de invulling van samenwerkingen 

tussen publieke partijen en private beveiliging in Nederland ten opzichte van België en het Verenigd 

Koninkrijk. Deze verschillen vallen evenzeer op, wanneer nog breder wordt gekeken. Zo lopen de 

bevoegdheden die aan private beveiligers worden toegekend in heel Europa aanzienlijk uiteen. Naast 

de politie mag bijvoorbeeld ook de private beveiliging onder uiteenlopende voorwaarden en restricties 

beschikken over vuurwapens in landen als Zweden, Finland, Duitsland en Kroatië (Born, Caparine, 

Cole & Scherrer, 2007; Van Steden & Sarre, 2007). Dit staat in contrast met Nederland, waar het bezit 

en gebruik van een vuurwapen voor de private beveiliging verboden is (Van Steden & Sarre, 2007).  Het 

is daarom interessant om meer inzicht te krijgen in de manier waarop de Nederlandse PPS-praktijk zich 

verhoudt tot de praktijk in andere Europese landen en welke elementen kunnen helpen bij het 

verstevigen van publiek-private samenwerking in Nederland. De waargenomen verschillen in publiek-

private samenwerkingsverbanden in diverse Europese landen leiden tot de volgende probleemstelling: 

‘Welke elementen zijn belangrijk voor het verstevigen van publiek-private samenwerking in Nederland 

en waarin verschilt de Nederlandse praktijk van die in andere Europese landen?’ Om deze 

probleemstelling te beantwoorden, is het onderzoek opgedeeld in de volgende deelvragen:           

1. Welke ontwikkelingen en factoren dragen bij aan de opkomst en het succes van publiek-private 

samenwerkingen?      

2. Welke verschillen worden in de literatuur herkend op het gebied van publiek-private 

samenwerking in het Nederlandse veiligheidsdomein ten opzichte van andere Europese 

landen?     

3. Welke elementen bevorderen of belemmeren publiek-private samenwerking in de Nederlandse 

praktijk?   

Publiek-private samenwerking wordt in de literatuur regelmatig omschreven als containerbegrip. Dit 

onderzoek legt de focus op de samenwerking tussen de private beveiligingssector en de politie of het 

Ministerie van Justitie en Veiligheid.4 Daarom is gekozen om de volgende definitie van publiek-private 

samenwerking aan te houden: “De gestructureerde interactie tussen de politie (en eventueel met één 

of meer overheden) en particulieren die zich richt op het ontwikkelen en/of uitvoeren van een 

gezamenlijke strategie voor het realiseren van veiligheidsbeleid” (Sanders, 2021: p. 39).   

Het onderzoek komt voort uit de vraag van de Nederlandse Veiligheidsbranche om meer 

wetenschappelijk onderzoek te doen naar de versteviging van PPS op een internationaal niveau. De 

Nederlandse Veiligheidsbranche is een branchevereniging die zich, op het niveau van bedrijfsvoering, 

objecten en personen, inzet voor bedrijven in de sector van beveiliging en beheersing van risico’s.  De 

branchevereniging heeft als doel om via PPS bij te dragen aan een veiliger Nederland (De Nederlandse 

Veiligheidsbranche, 2019a). Een doel van dit onderzoek is om de Nederlandse Veiligheidsbranche 

handvatten en beleidsaanbevelingen te bieden voor toekomstige mogelijkheden en verstevigingen van 

PPS in Nederland. 

 

 
4 Samenwerkingen tussen de politie en burgers of tussen de gemeente en de private sector worden buiten beschouwing 
gelaten.  
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1.4 Wetenschappelijke en beleidsrelevantie  

De praktijk van publiek-private samenwerking loopt aanzienlijk uiteen in verschillende landen. Dit maakt 

een internationaal onderzoek naar dergelijke samenwerkingsverbanden zowel wetenschappelijk als 

beleidsmatig relevant voor de Nederlandse praktijk. Een organisatie die hierbij niet onvermeld kan 

blijven is de Confederation of European Security Services (CoESS). CoESS houdt zich bezig met het 

monitoren van publiek-private samenwerkingsverbanden in het veiligheidsdomein in Europa (zie 

bijvoorbeeld CoESS, 2019). In een white paper vraagt CoESS (2015) aandacht voor het belang van 

het delen van ervaringen met publiek-private samenwerkingen op Europees niveau. Dit draagt bij aan 

het verwezenlijken van een gezamenlijk doel: een veilig Europa waarin de vrijheid van Europese 

burgers zo effectief mogelijk gewaarborgd wordt (CoESS, 2015). De studies van CoESS verschaffen 

echter alleen basale informatie over bijvoorbeeld wet- en regelgeving in diverse landen. Binnen de 

organisatie is geen vergelijkende studie verricht, waarin de mogelijkheden uit het ene land binnen de 

kaders van een ander land worden verkend.  

Ook in de Nederlandse wetenschap wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden, 

complicaties en begrenzingen van PPS (De Waard & Van Steden, 2012). In een aantal Nederlandse 

studies wordt aandacht besteed aan PPS in het buitenland (zie o.a. Van Lakerveld, De Zoete, Matthys 

& Akerboom, 2019; Van Steden & Meijer, 2018), maar de aandacht blijft hierin dikwijls beperkt tot een 

korte weergave van buitenlandse PPS-projecten of de onderhavige wet- en regelgeving. Waar de 

verschillen tussen de Nederlandse en buitenlandse praktijk op gestoeld zijn en welke bevorderende of 

belemmerende factoren voor PPS in de Nederlandse praktijk herkend worden, blijft onbesproken. Dit 

maakt het onderhavige onderzoek vernieuwend. Daarnaast is dit onderzoek in het bijzonder relevant 

voor de criminologie als wetenschap. In veel criminologisch onderwijs, maar ook veel criminologische 

onderzoeken, wordt de private beveiligingssector grotendeels buiten beschouwing gelaten. De private 

sector en publiek-private samenwerking is van oudsher een onderwerp dat vooral in de bestuurskunde 

wordt besproken. Dit onderzoek is daarom belangrijk om de private beveiligingssector, alsook publiek-

private samenwerking, meer op de criminologische onderzoeksagenda te zetten.     

 Een vergelijkende studie tussen Nederland en andere Europese landen heeft bovendien 

meerwaarde voor de beleidspraktijk. Dergelijk onderzoek kan in de toekomst bijdragen aan een 

versteviging van PPS in Nederland. Tot nog toe blijkt uit diverse onderzoeken dat publiek-private 

samenwerkingsverbanden in de Nederlandse praktijk een stuk minder goed verlopen dan in eerste 

instantie verwacht wordt (Van Steden, 2011; De Waard & Van Steden, 2012). Ook de Nederlandse 

Veiligheidsbranche wijst erop dat bestaande mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden 

ontoereikend zijn: “Samenwerken moet anders kunnen, natuurlijk met de nodige waarborgen omkleed 

en met bescherming van de rechten van de burgers; maar niet zoals nu vaak met de handen gebonden 

op de rug” (De Nederlandse Veiligheidsbranche, 2020: 11). Bovendien suggereert het huidige 

coalitieakkoord voor 2021-20255 dat een versteviging van PPS een meerwaarde heeft voor het 

veiligheidsbeleid. Daarin wordt het belang van een onderlinge samenwerking tussen verschillende 

 
5 VVD, D66, CDA en ChristenUnie (2021, 15 december). Omzien naar Elkaar, Vooruitkijken naar de Toekomst: 
coalitieakkoord 2021-2025. Geraadpleegd via 

https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-
vooruitkijken-naar-de-toekomst. Zie pagina 16-18. 

https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
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partijen expliciet benoemd. Ook de noodzaak tot een verbeterde en vloeiende uitwisseling van 

gegevens tussen publieke en private partijen op het gebied van veiligheid wordt in het coalitieakkoord 

noodzakelijk geacht.           

 

1.5 Leeswijzer 

Om de probleemstelling te beantwoorden, is dit onderzoek opgedeeld in drie delen: een theoretisch 

onderzoek, een vergelijkende studie en een empirisch onderzoek. De scriptie omvat in totaal 11 

hoofdstukken. Het tweede hoofdstuk behandelt de methoden van onderzoek. Hoofdstuk 3 behandelt 

een sociologische analyse van de literatuur over de opkomst van publiek-private samenwerkingen. In 

hoofdstuk 4 wordt een bestuurskundige analyse gedaan, waarin verschillende factoren voor een 

succesvolle publiek-private samenwerking centraal staan. Aansluitend bestaan hoofdstuk 5, 6 en 7 uit 

de vergelijkende studie van het PPS-concept in Nederland, België, Engeland en Wales. Vervolgens 

wordt de Nederlandse PPS-praktijk in hoofdstuk 8 beschreven door met behulp van 

semigestructureerde interviews in te gaan op bevorderende en belemmerende factoren voor PPS. 

Hoofdstuk 9 bevat de conclusie en hoofdstuk 10 de discussie. Tot slot staan in hoofdstuk 11 de 

aanbevelingen die daaruit voortvloeien centraal.      
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2. Methoden van onderzoek 

Dit hoofdstuk behandelt de methoden van onderzoek. In de onderstaande paragrafen wordt nader 

toegelicht hoe het onderzoek is vormgegeven en welke keuzes daarbij zijn gemaakt. Paragraaf 2.1 

beschrijft het onderzoeksdesign. Daarna beschrijft paragraaf 2.2 het theoretische onderzoek, paragraaf 

2.3 de vergelijkende studie en paragraaf 2.4 het empirische onderzoek. Het hoofdstuk wordt in 

paragraaf 2.5 afgesloten met een conclusie.          

 

2.1 Onderzoeksdesign 

In dit onderzoek staat het identificeren van elementen centraal die belangrijk zijn voor het verstevigen 

van publiek-private samenwerking in Nederland. Om die elementen te achterhalen, is ervoor gekozen 

op drie niveaus onderzoek te doen: een theoretisch onderzoek, een vergelijkende studie en een 

empirisch onderzoek. Het doel van het theoretische onderzoek is om elementen ter versteviging van 

PPS te identificeren door een overzicht te geven van de belangrijkste theoretische concepten en 

ontwikkelingen rondom PPS. Het doel van de vergelijkende studie is om vanaf een internationaal niveau 

nieuwe of soortgelijke elementen te identificeren door PPS in verschillende Europese landen te 

vergelijken. Tot slot wordt met het empirische onderzoek gepoogd om de geïdentificeerde elementen 

alsook nieuwe elementen nader te duiden voor de Nederlandse praktijk van publiek-private 

samenwerking. De elementen worden hiermee diepgaander uitgelicht door per element bevorderende 

en belemmerende factoren voor PPS uiteen te zetten. Het theoretische onderzoek geeft een antwoord 

op de eerste deelvraag (hoofdstuk 3 en 4). De vergelijkende studie geeft een antwoord op de tweede 

deelvraag (hoofdstuk 5, 6 en 7). Ten slotte geeft het empirische onderzoek een antwoord op de derde 

deelvraag (hoofdstuk 8). Het onderzoek is een kwalitatief onderzoek waarbij het theoretische en 

vergelijkende onderzoek beschrijvend van aard zijn en het empirische onderzoek exploratief is.     

 

2.2 Theoretische onderzoek  

2.2.1 Dataverzamelingsmethode   

Om het theoretische kader van PPS te schetsen, is gebruikgemaakt van twee typen analyses, namelijk 

een sociologische analyse en een bestuurskundige analyse. De sociologische analyse beschrijft de 

groei van de private beveiligingssector en de opkomst van PPS in het veiligheidsdomein. De 

bestuurskundige analyse beschrijft het succes van publiek-private samenwerkingen. Voor beide 

analyses is een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan met literatuur uit zowel het binnen- als het 

buitenland. De literatuurstudie omvat, naast wetenschappelijke publicaties, ook beleidsdocumenten en 

nationale en internationale statistieken. Google en Google Scholar zijn gebruikt als zoekmachines voor 

het theoretische onderzoek. In totaal heeft de dataverzameling en -verwerking drie maanden in beslag 

genomen en vond het plaats in de maanden februari tot en met april 2022.      

 

2.2.2 Onderzoeksverloop     

Het theoretische onderzoek is gestart met een sociologische analyse. Daarvoor is eerst gekeken welke 

onderzoekers in Nederland en het buitenland expert zijn op het gebied van private veiligheid en PPS. 

Relevante publicaties van deskundigen zoals Ronald van Steden, Jaap de Waard, Mark Button, Clifford 
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Shearing, Philip Stenning en Adam Crawford zijn daarom geanalyseerd. Op deze manier is een eerste 

beeld ontstaan van de ontwikkelingen op het gebied van private veiligheid in binnen- en buitenland over 

de afgelopen eeuw. De ontwikkelingen die in de literatuur het meest terugkomen, zijn geselecteerd en 

gegroepeerd naar drie categorieën: economische, sociale en politieke ontwikkelingen. Deze 

ontwikkelingen zijn eerst in internationaal verband beschreven, waarbij de nadruk ligt op 

Angelsaksische landen, en vervolgens is de Nederlandse situatie geschetst. Om deze ontwikkelingen 

nauwkeurig te beschrijven, is voornamelijk gebruikgemaakt van de publicaties van de bovenstaande 

onderzoekers. Via de sneeuwbalmethode zijn daarna meerdere publicaties geselecteerd en 

geanalyseerd. Bovendien zijn er per beschreven ontwikkeling aanvullende zoektermen gebruikt, zoals: 

‘neoliberalisme’, ‘stijgende criminaliteitscijfers ’, ‘mass private property’, ‘risicomaatschappij’, 

‘risicosamenleving’, ‘capaciteitsproblemen bij politie’, ‘overheidsbezuinigingen politie’, 

‘responsibilisering’ en ‘professionalisering van private veiligheid.’ Deze termen zijn steeds 

gecombineerd met woorden als ‘private beveiliging’, ‘privatisering’ en ‘publiek-private samenwerking.’ 

De zoektermen zijn zowel Engelstalig als Nederlandstalig toegepast.       

 Als tweede onderdeel van het theoretische onderzoek is een bestuurskundige analyse gedaan. 

Succesfactoren voor publiek-private samenwerking zijn een bestuurskundig thema dat regelmatig 

terugkeert in de literatuur over PPS in diverse domeinen. Door Schuilenburg (2012) is dit concept ook 

toegepast in een criminologische context door gebruik te maken van de bestuurskundige multi-agency 

approach. Deze benadering is daarom tevens gebruikt om de belangrijkste succesfactoren voor PPS 

te identificeren voor dit onderzoek. Het werk van Schuilenburg is hierbij leidend geweest en is 

aangevuld met de sneeuwbalmethode. Er is vervolgens gekeken naar een succesfactorbenadering die 

gebruikt worden in andere domeinen, zoals de bouwindustrie of infrastructuur. De succesfactoren uit 

de multi-agency approach zijn aangevuld met het model van critical success factors, welke gebaseerd 

is op governance en economische theorieën. De zoektermcombinatie die hier gebruikt is, is ‘public-

private partnerships’ of ‘PPP’ en ‘critical success factors’.   

          

2.3 Vergelijkende studie  

2.3.1 Dataverzamelingsmethode     

In de vergelijkende studie worden PPS gerelateerde elementen rondom het Nederlandse 

veiligheidsdomein vergeleken met dezelfde elementen in andere Europese landen. Voor dit deel van 

het onderzoek zijn meerdere dataverzamelingsmethoden gebruikt. Hoofdzakelijk is gebruikgemaakt 

van een literatuuronderzoek, welke is aangevuld met een beleidsdocumentenanalyse en een analyse 

van nationale wet- en regelgeving omtrent private veiligheid. Daarnaast zijn diverse overheidswebsites 

en overheidsstatistieken een belangrijke databron geweest. De meeste databronnen zijn geraadpleegd 

via Google en Google Scholar. Een publicatie is alleen geïncludeerd wanneer deze kosteloos via de 

Vrije Universiteit Amsterdam (VU) geraadpleegd kon worden. In aanvulling daarop is contact 

opgenomen met Europese experts of organisaties op het gebied van PPS, waaronder Marc Cools, 

Pieter Leloup, Mark Button, Adam White en de Europese organisatie CoESS. Op deze wijze zijn een 

aantal publicaties ter beschikking gesteld voor dit onderzoek die niet gepubliceerd zijn of niet kosteloos 

te raadplegen zijn bij de VU. Om PPS gerelateerde elementen per land te beschrijven, is getracht zoveel 
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mogelijk recente publicaties en statistieken mee te nemen. Om diezelfde reden zijn databronnen van 

voor het jaar 2000 geëxcludeerd. De dataverzameling en -verwerking voor de vergelijkende studie heeft 

twee maanden in beslaggenomen en dit vond plaats in de maanden mei tot en met juli 2022.    

 

2.3.2 Operationalisatie   

Ter inleiding van ieder onderzocht land is aandacht besteed aan de omvang van de private sector in 

het aantal personen, op welke activiteitsgebieden zij opereren en welke bevoegdheden zij hebben. 

Vervolgens zijn een aantal elementen per land grondig onderzocht. Van deze elementen wordt 

verondersteld dat deze van invloed zijn op de mate waarin publiek-private samenwerking in een land 

al dan niet van de grond komt en hoe ver bestaande PPS-projecten gevorderd zijn. Het theoretische 

onderzoek heeft een beperkte rol gespeeld bij het selecteren van de elementen. Zo heeft het 

theoretische onderzoek duidelijk gemaakt dat politieke ontwikkelingen een belangrijke rol hebben 

gespeeld bij de opkomst van publiek-private samenwerkingen en komt politieke steun tevens terug als 

succesfactor. Als element is daarom het politiek-economische klimaat ten aanzien van de private sector 

meegenomen in de vergelijkende studie. Hiervoor is gekeken naar de verschillen tussen het Centraal-

Europese politieke klimaat en het Angelsaksische politieke klimaat.   

Voor de selectie van de overige elementen is hoofdzakelijk gekeken naar soortgelijke 

vergelijkende studies over de private beveiligingssector, pluralisering van de politiefunctie of het 

nationale/lokale veiligheidsbeleid tussen verschillende landen (zie bijvoorbeeld Batelaan & Bos, 2006; 

Bijleveld, Salet, Damstra & Stéfanovic, 2021; Button & Stiernstedt, 2018; Cachet, Prins, Ponsaers & 

Hughes, 2012; Devroe & Terwel, 2015; Van Lakerveld et al., 2019; Leloup & White, 2021; Van Steden 

& Jones, 2010; Terpstra et al., 2013). Op basis van deze studies is de nationale wet- en regelgeving 

opgenomen als tweede element van de vergelijkende studie. Daarvoor is onderzoek gedaan naar de 

ontwikkelingen voorafgaand aan de inwerkingtreding (of herziening) van de wetgeving, het nationale 

juridische kader dat van toepassing is en de kwaliteit van de wetgeving. De inrichting van het 

politiebestel wordt in de bovenstaande studies ook meermaals benoemd en is om die reden 

meegenomen in dit onderzoek. Hierbij wordt gekeken naar de huidige inrichting van het politiebestel en 

de aanloop hiernaartoe. Op basis van praktijkervaring vanuit de stage bij de Nederlandse 

Veiligheidsbranche, is nog een vierde element opgenomen in de vergelijkende studie. Dit element 

betreft de visie van de politie op publiek-private samenwerking en de private sector. Hiervoor wordt 

gekeken naar de visie van de politie als organisatie, alsook de visie op meso- of microniveau 

(bijvoorbeeld van leidinggevenden of politieagenten zelf).    

Los van de genoemde elementen, zijn per land twee casussen opgenomen ter illustratie van 

de verschillen in de Nederlandse PPS-praktijk ten opzichte van andere Europese landen. Daarin wordt 

een korte beschrijving gegeven van publiek-private samenwerkingsprojecten, waaruit kan worden 

afgeleid hoe verregaand en/of succesvol deze samenwerkingen in het gegeven land zijn.  

 

2.3.3 Landenkeuze     

De Nederlandse Veiligheidsbranche noemt op basis van haar nauwe relatie tot de PPS-praktijk een 

aantal landen die interessant zijn voor vergelijkend onderzoek, namelijk België, het Verenigd Koninkrijk, 
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Spanje, Noorwegen, de Verenigde Staten en Duitsland. In samenspraak met de Nederlandse 

Veiligheidsbranche is ervoor gekozen om het huidige onderzoek te richten op België, Engeland en 

Wales.6 Deze keuze is gestoeld op een aantal praktische en inhoudelijke redenen.    

De eerste praktische reden om het onderzoek te beperken tot België, Engeland en Wales, is 

de beperkte tijd en middelen die beschikbaar zijn voor het empirische onderzoek. Voor een empirisch 

onderzoek van deze grootte loont het om de focus te leggen op twee landen, waardoor dieper op de 

materie kan worden ingegaan. Een tweede praktische reden heeft te maken met de voertaal. Omdat 

zowel literatuur, als wet- en regelgeving en (beleids)documenten geanalyseerd worden, is het belangrijk 

dat de onderzoeker een goed begrip heeft van de voertaal van het betreffende land. Het ligt daarom 

voor de hand om België, Engeland en Wales te verkiezen boven landen als Spanje en Noorwegen.   

De eerste inhoudelijke reden is dat beide landen vaak naar voren komen in de literatuur over 

private veiligheid. Zo kennen deze landen interessante voorbeelden van PPS-projecten, welke in 

Nederland tot nog toe niet herkend worden (twee daarvan zijn reeds in de inleiding beschreven). De 

tweede inhoudelijke reden gaat over de veronderstelde overeenkomsten en verschillen tussen de 

landen op basis van de gekozen elementen voor dit onderzoek. Alle landen behoren tot het noorden 

van Europa, waardoor verondersteld wordt dat het mogelijk en haalbaar is om deze landen te 

vergelijken op aspecten als economie, rechtssysteem, (politieke) cultuur en politieorganisatie. Daarbij 

laten deze landen nog steeds genoeg verschillen zien om tot een interessante vergelijking te komen. 

Ieder land heeft bijvoorbeeld een ander rechtssysteem; in Nederland is de wetgeving leidend, terwijl de 

jurisprudentie in het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste bron van het recht is. Daarentegen kent België 

een heel versnipperd wetgevingssysteem.7 Daarnaast heeft ieder land een afwijkend politiebestel. De 

combinatie van deze drie landen is bovenal interessant, omdat België en Nederland bij de Centraal-

Europese landen horen en daarmee van oudsher een vergelijkbare politieke cultuur kennen. Engeland 

en Wales zijn daarentegen Angelsaksische landen en kennen een heel andere politieke cultuur. Ten 

slotte worden Engeland en Wales al jaren genoemd als belangrijke voorloper op het gebied van publiek-

private samenwerkingen en is dit een land waar veel politieke steun bestaat voor dergelijke 

samenwerkingen (Button & George, 2001; Grahame, 2003).        

 

2.3.4 Onderzoeksverloop   

Veel publicaties uit het theoretische onderzoek zijn ook voor het vergelijkende onderzoek gebruikt. In 

aanvulling daarop is gezocht naar literatuur en andere documenten die gericht zijn op één of meerdere 

van de eerdergenoemde elementen. Daarvoor zijn, zowel Engels- als Nederlandstalig, de volgende 

zoektermen gebruikt: ‘politiebestel’, ‘politiecultuur’, ‘politievisie op PPS’, ‘politieke cultuur publiek-private 

samenwerking’, ‘Angelsaksische cultuur’, ‘regulering van de private beveiligingssector’, ‘bevoegdheden 

private beveiliging’, en ‘omvang private beveiligingssector’. Deze termen zijn steeds gecombineerd met 

 
6 De vergelijkende studie is gericht op Engeland en Wales en niet het gehele Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk  
bestaat immers uit vier landen die niet allemaal dezelfde wet- en regelgeving of politiebestel kennen. Engeland en Wales 
hebben desondanks wel een gemeenschappelijk rechtssysteem en beslaan gezamenlijk het grootste deel van het 

Verenigd Koninkrijk.  
7 Zie bijvoorbeeld Mebius, F. (2017, 26 april). Verschillen en overeenkomsten tussen Nederlandse advocaten en hun 
Europese collega’s. Advocatenblad. Geraadpleegd op 5 juli 2022 via 

https://www.advocatenblad.nl/2017/04/26/verschillen-en-overeenkomsten-tussen-nederlandse-advocaten-en-hun-
europese-collegas/  

https://www.advocatenblad.nl/2017/04/26/verschillen-en-overeenkomsten-tussen-nederlandse-advocaten-en-hun-europese-collegas/
https://www.advocatenblad.nl/2017/04/26/verschillen-en-overeenkomsten-tussen-nederlandse-advocaten-en-hun-europese-collegas/
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‘België’, ‘Nederland’ of ‘Engeland en Wales’. Ook hier heeft de sneeuwbalmethode een grote rol 

gespeeld. Beleidsdocumenten zijn geanalyseerd om het literatuuronderzoek te ondersteunen en om 

concrete standpunten van relevante organisaties weer te geven. Zo is voor ieder land ook gekeken 

naar databanken van de politie (bijvoorbeeld voor visienota’s of jaarrapporten), Kamerstukken 

(bijvoorbeeld regeerakkoorden) of documenten van onderzoeksinstanties van de overheid (bijvoorbeeld 

Nederlandse WODC). Diverse (overheids)websites zijn ten slotte aangewend om toepasselijke 

casussen voor publiek-private samenwerking in het gegeven land te schetsen.     

 

2.4 Empirische onderzoek    

2.4.1 Dataverzamelingsmethode en steekproeftrekking 

Het empirische onderzoek is gericht op de praktijk van publiek-private samenwerking en identificeert 

de belangrijkste bevorderende en belemmerende factoren van een aantal (eerdergenoemde en 

nieuwe) PPS gerelateerde elementen. De meest geschikte onderzoeksmethode hiervoor is het 

afnemen van semigestructureerde interviews. Voor het selecteren van de respondenten voor de 

interviews, is gebruikgemaakt van purposive sampling, ofwel een doelgerichte steekproef. Deze vorm 

van steekproeftrekking wordt vaak toegepast bij kwalitatief onderzoek (Bijleveld, 2015). Bij een 

doelgerichte steekproef worden respondenten geselecteerd omdat ze aan bepaalde kenmerken 

voldoen, zoals het beschikken over een volledig en functioneel overzicht van het 

onderzoeksonderwerp. Daarom zijn de interviews afgenomen met personen die, vanwege hun functie 

bij een relevante publieke of private organisatie, expert zijn op het gebied van PPS.  

 Om te garanderen dat een zo compleet mogelijk overzicht van de PPS-praktijk ontstaat, is 

contact gezocht met diverse experts binnen verschillende branches in het veiligheidsdomein: de private 

beveiligingsbranche, de politie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en wetenschappelijk onderzoek. 

Binnen de politie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid is vooral contact opgenomen met personen 

die een leidinggevende functie hebben (of hebben gehad) bij een publiek-privaat samenwerkingsproject 

of direct betrokken zijn bij een PPS-portefeuille/kenniscentrum binnen een overheidsorganisatie. 

Daarnaast zijn wetenschappers uit Nederland en België benaderd die al langere tijd onderzoek doen 

naar private veiligheid en hierover meerdere publicaties op hun naam hebben staan. Binnen de private 

beveiligingsbranche zijn voornamelijk CEO’s of general managers van grote Europese 

beveiligingsorganisaties en particuliere recherchebureaus benaderd. Er is tevens met een 

veiligheidsspecialist van een van de grootste Europese beveiligingsbedrijven gesproken. In totaal zijn 

zeventien personen benaderd waarvan vijftien personen daadwerkelijk hebben deelgenomen aan het 

onderzoek. Vier personen zijn wetenschappelijk onderzoeker (waarvan één uit België), drie werken bij 

het Ministerie van Justitie en Veiligheid8, drie werken bij de politie en vijf in de private 

beveiligingsbranche. Bijlage 2 geeft de volledige respondentenlijst met functieomschrijving weer. De 

interviews hebben plaatsgevonden tussen 16 juni en 15 juli 2022 en namen tussen de 34 en 83 minuten 

per interview in beslag. Van de vijftien interviews zijn vier interviews op locatie uitgevoerd; drie op het 

hoofdkantoor van de betreffende organisatie en één in een werkcafé. De overige interviews hebben 

 
8 Respondent 7 is, naast de positie bij het Ministerie, tevens wetenschappelijk onderzoeker en heeft meerdere 
wetenschappelijke publicaties op het gebied van private veiligheid. 
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online plaatsgevonden (via Zoom, Microsoft Teams of WebEx). Zowel de fysieke interviews als de 

online interviews zijn opgenomen.   

  

2.4.2 Operationalisatie   

Het doel van het empirische onderzoek is niet om het theoretische of vergelijkende onderzoek te 

toetsen. Wel zijn de bevindingen uit het theoretische en vergelijkende onderzoek gebruikt bij het 

selecteren van de geschikte topics voor de interviews. Uit het theoretische onderzoek zijn de 

succesfactoren voor publiek-private samenwerking naar voren gekomen als belangrijk topic. Op basis 

van praktijkervaring bij de Nederlandse Veiligheidsbranche is ervoor gekozen om tijdens de interviews 

te focussen op het vertrouwen, de informatie-uitwisseling en de doelen en belangen.       

Op basis van de vergelijkende studie is gekeken op welke punten de drie beschreven landen 

het sterkst van elkaar verschillen. Daarom is ervoor gekozen de nationale wet- en regelgeving op te 

nemen als tweede topic voor het empirische onderzoek. De focus ligt voor het empirische onderzoek 

op de Wpbr en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het derde topic voor het 

empirische onderzoek is het Nederlandse politieke klimaat, waarbij het onderzoek is gericht op de 

houding van de overheid ten aanzien van PPS en de invloed daarvan op de samenwerking. Het vierde 

topic is het Nederlandse politiebestel, waarbij enerzijds wordt gekeken naar het nationale beheer van 

de politie en anderzijds naar het lokale gezag. Het laatste topic is gebaseerd op praktijkervaring bij de 

Nederlandse Veiligheidsbranche. Dit topic is heel breed en gaat over bevorderingen en belemmeringen 

op het gebied van organisatorische en culturele kenmerken van de private en publieke sector.   

 

2.4.3 Onderzoeksverloop   

Tijdens de interviews is gebruikgemaakt van een topiclijst (zie bijlage 1). De vooraf opgestelde vragen 

zijn zo breed en open mogelijk gesteld met als doel de respondent zoveel mogelijk aan het woord te 

laten. De volgorde van de topiclijst is tijdens de interviews steeds aangepast aan de richting van het 

gesprek en wijkt daarom per interview af. Tijdens de interviews is bovenal geverifieerd of de vooraf 

opgestelde topiclijst zorgt voor het verkrijgen van een helder en volledig beeld van de praktijk . Daarvoor 

is bij ieder interview aan het einde gevraagd of er belangrijke elementen voor het verstevigen van PPS 

over het hoofd gezien zijn. Het antwoord hierop is iedere keer ontkennend geweest en bestond vooral 

uit een samenvatting of rangschikking van de eerder besproken elementen. Tijdens de uitvoering van 

de interviews zijn om die reden geen topics geschrapt of toegevoegd. De verwachting is daarom dat 

een grotere steekproef geen nieuwe elementen ter versteviging van PPS oplevert. Met vijftien 

interviews is dus verzadiging opgetreden (Bijleveld, 2015).   

 

2.4.4 Data-analyse   

Voorafgaand aan ieder interview is toestemming gevraagd om het interview op te nemen. Alle 

interviews zijn opgenomen en de audio-opnamen zijn getranscribeerd. Om bekend te raken met de 

data, zijn de transcripten eerst tweemaal doorgenomen en zijn aantekeningen van mogelijke verbanden 

gemaakt. Om extra structuur in de data aan te brengen, zijn alle transcripten vervolgens geüpload in 

de webversie van de coderingssoftware Atlas.ti, waarmee de transcripten opnieuw thematisch 
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geanalyseerd zijn. Het genereren van de coderingen is een deductief proces geweest, aangezien de 

codes de topics uit de interviews representeren. Daarnaast is een ‘overige categorie’ aangemaakt om 

alle relevante informatie te coderen die niet tot een van de vastgestelde topics behoort. Binnen iedere 

code zijn steeds twee codeergroepen aangemaakt. Met de codeergroepen is de ruwe data 

gecategoriseerd naar belemmerende en bevorderende factoren. Alle relevante informatie is 

toegewezen aan tenminste één code en codeergroep. Voor een schematisch overzicht van de codes 

en codeergroepen wordt verwezen naar bijlage 3. Om een volledig en gestructureerd overzicht van de 

data te krijgen, zijn de transcripten tweemaal geanalyseerd in Atlas.ti.    

Een belangrijke stap in het data-analyseproces is het rapporteren van de belangrijkste 

resultaten. Dit is een iteratief proces, waarbij het analyseren en rapporteren van de resultaten niet 

achtereenvolgens, maar tegelijkertijd is gedaan. Zo is gedurende het data-analyseproces duidelijk 

geworden dat het topic ‘succesfactoren’ vaak overlapt met een van de andere topics. Vanwege deze 

overlap is er bij de uitwerking van de resultaten voor gekozen om een tweetal succesfactoren samen 

te nemen met de organisatie- en cultuurkenmerken, namelijk de optimale informatiedeling en het belang 

van overeenkomende doelen en belangen (zie paragraaf 8.4). Twee andere succesfactoren, namelijk 

het wederzijdse vertrouwen en de structuur en coördinatie van een samenwerking, zijn naar voren 

gekomen als losstaande elementen en zijn dus opgenomen in een aparte paragraaf (paragraaf 8.5). Bij 

alle elementen uit de interviews zijn quotes van de respondenten gebruikt om de uitwerking van de 

resultaten te ondersteunen.               

  

2.5 Conclusie   

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen, te weten een theoretisch, een vergelijkend en een empirisch 

onderzoek. De gebruikte dataverzamelingsmethoden zijn een literatuuronderzoek, een 

(beleids)documentenanalyse en semigestructureerde interviews. Door het gebruik van een drieledig 

onderzoeksdesign is het PPS-concept breed benaderd en wordt de validiteit en diepgang van het 

onderzoek versterkt. Voor ieder onderzoeksdeel wordt duidelijk welke keuzes zijn gemaakt door in te 

gaan op de operationalisatie, het onderzoeksverloop en de data-analyse. Ook zijn de argumenten om 

Nederland te vergelijken met België, Engeland en Wales uitgelegd. In de twee opvolgende 

hoofdstukken worden de resultaten van het theoretische onderzoek behandeld.      
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3. De opkomst van publiek-private samenwerkingen 

Dit hoofdstuk bevat een sociologische analyse van de belangrijkste economische, sociale en politieke 

ontwikkelingen rondom de groei van de private veiligheid en de opkomst van publiek-private 

samenwerkingen in het veiligheidsdomein vanaf de jaren zeventig. Per categorie worden eerst de 

belangrijkste internationale ontwikkelingen beschreven, waarbij de focus ligt op Angelsaksische landen. 

Daarna wordt per categorie geanalyseerd in welke mate de internationale ontwikkelingen ook passen 

binnen de Nederlandse context. Paragraaf 3.1 en 3.2 bespreken de economische ontwikkelingen, 

paragraaf 3.3 en 3.4 de sociale ontwikkelingen en paragraaf 3.5 en 3.6 de politieke ontwikkelingen 

(respectievelijk in de internationale en Nederlandse context). Paragraaf 3.7 bevat een aantal recente 

ontwikkelingen, waarna het hoofdstuk in paragraaf 3.8 wordt afgesloten met een conclusie.              

  

3.1 Economische ontwikkelingen: de economische groei en welvaart  

Na de ernstige weerslag van de Tweede Wereldoorlog, begint de economie en de welvaart een 

inhaalslag te maken. Vooral vanaf de jaren zestig en zeventig komt de economische groei en 

toenemende welvaart in westerse landen in een stroomversnelling terecht (Crafts & Toniolo, 1996; 

Schofer, Ramirez & Meyer, 2000; White, 2011). Naast de groeiende welvaart en economische 

voorspoed, staan de jaren tachtig in het teken van de uitbreiding en verspreiding van het neoliberalisme 

(Venugopal, 2015). Het neoliberalisme, ook wel het economische liberalisme, plaatst een verregaande 

privatisering centraal. Onderdeel van het neoliberale denken is dat het overheidshandelen gericht moet 

worden op het bewerkstelligen en handhaven van een betere marktwerking in een land, waarbij de 

nadruk ligt op het maximaliseren van vrijhandel en individuele regie (Thorsen, 2010; Venugopal, 2015).     

  Tegen de achtergrond van deze economische context wordt in eerste instantie opgemerkt dat 

een toename in welvaart gepaard gaat met een toename in gelegenheid voor criminaliteit (bijvoorbeeld 

door een toename in de aanwezigheid en/of waarde van potentiële doelwitten) (Gough, 2019; 

Rosenfeld & Fornango, 2008; Van Steden, 2007). Dit zorgt voor een hoger risico op slachtofferschap 

van bijvoorbeeld diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Wanneer de kans op 

slachtofferschap aannemelijker wordt, wordt ook de vraag naar beveiliging groter (Gough, 2019; Van 

Steden, 2007). Daarnaast betekent economische groei en welvaart dat organisaties en burgers steeds 

meer over de financiële middelen beschikken om die veiligheid ook te ‘kopen’ (Kakalik & Wildhorn, 

1977; Van Steden, 2007). Door een geschikte markt van vraag en aanbod kunnen private beveiligers 

zo steeds verder toetreden tot het veiligheidsdomein (White, 2011).       

Dat burgers en organisaties zich daadwerkelijk in toenemende mate gaan wenden tot de private 

sector voor het vergroten van hun veiligheid, wordt geïllustreerd door Shearing en Stenning. Volgens 

Shearing en Stenning (1981; 1983) is de opkomst van wat zij mass private properties noemen een 

belangrijke verklaring voor de privatisering van het veiligheidsdomein in Noord-Amerika. Daarmee 

doelen zij op het ontstaan van enorme terreinen die in handen zijn van een klein aantal private bedrijven, 

maar die wel publiek toegankelijk zijn. Voorbeelden van mass private properties zijn grote winkelcentra, 

pretparken en vastgoedgebieden zoals gated communities (Kempa, Stenning & Wood, 2004; Shearing 

& Stenning, 1981; 1983). Als gevolg hiervan zien Shearing en Stenning (1983) een verschuiving in 

eigendomsrelaties ontstaan, waarbij steeds meer publieke activiteiten en evenementen worden 



DE VERSTEVIGING VAN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN 

20 

 

gehouden op terreinen waar niet de overheid, maar private partijen de eigenaar zijn en de openbare 

ordehandhaving zelf in handen nemen (Shearing & Stenning, 1981; 1983). Vanaf de jaren zeventig 

wordt vooral in de Verenigde Staten duidelijk dat het aantal mass private properties in een rap tempo 

begint te stijgen. Dit wordt bijvoorbeeld in de detailhandel waargenomen, waar het aantal winkelcentra 

tegen het einde van de jaren zeventig is gegroeid tot meer dan 20.000 winkelcentra (Jones & Newburn, 

1999; Oc & Tiesdell, 1997). Een ander voorbeeld is de toename in het aantal gated communities vanaf 

de jaren tachtig (Jones & Newburn, 1999). Gated communities zijn gebieden waar bewoners hekken 

rondom hun buurt bouwen en gebruikmaken van de private beveiligingszorg in een poging zich te 

verdedigen tegen criminaliteit en overlast (Blakely & Snyder, 1998; Jones & Newburn, 1999).   

 

3.2 Economische ontwikkelingen in Nederland 

De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat er  in Nederland sprake is van 

eenzelfde economische groei en welvaart vanaf 1970. Een analyse van de cijfers laat zien dat het bruto 

binnenlands product (bbp) vanaf de jaren zeventig begint te stijgen, maar richting het einde van de 

jaren zeventig weer stagneert. 9 Het zijn vervolgens vooral de jaren tachtig die weer een stijgende trend 

laten zien (CBS, 2021). Een rapport van Bui Van, Van Dalen en Notten (2017) bevestigt dat, waar de 

economie sinds 1969 jaarlijks gemiddeld met 2,3% groeide, deze groei uiteindelijk steeg naar 3,0% 

vanaf 1985. Net als in veel andere westerse landen gaat de economische groei in Nederland gepaard 

met de bloei van het neoliberalisme. Gedurende de jaren tachtig begint de Nederlandse staat zich 

steeds vaker te wenden tot de markt en wordt privatisering een veel besproken begrip (Trommel, 2015).   

Allereerst gaat deze economische context in Nederland ook gepaard gaat met een toename in 

de gelegenheid voor criminaliteit (Van Calster & Schuilenburg, 2009; Van Steden, 2007). In het 

interimrapport van de commissie-Roethof (1984) wordt de verwachting uitgesproken dat de 

welvaartsgroei gezorgd heeft voor een groter aantal goederen in de omloop, die gevoelig zijn voor 

vernieling en diefstal. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat er vanaf de jaren zeventig een gebrek aan 

functioneel toezicht (ofwel capable guardians) ontstaat. Nu de kans op slachtofferschap toeneemt, 

wordt ook in Nederland verwacht dat de vraag naar beveiliging groter wordt (Van Steden, 2007). 

Daarnaast laten de cijfers van het CBS (2021) zien dat het netto beschikbaar inkomen per huishouden 

geleidelijk opgaat aan de economische groei die het bbp indiceert. Op grond daarvan blijkt dat de 

Nederlandse burger steeds meer financiële mogelijkheden heeft om desgewenst veiligheid in te kopen 

door private beveiliging in te schakelen (Van Steden, 2007).     

Na Shearing en Stenning zijn steeds meer onderzoekers uit verschillende landen gaan 

schrijven over de opkomst van grote private (bedrijfs)terreinen in de moderne maatschappij (zie o.a. 

Button, 2007; Crawford, 2013; Mopasa & Stenning, 2001). Dat zorgt voor een kritische beschouwing 

van de opkomst van mass private properties door Jones en Newburn (zie 1998; 1999; 2002). De 

opkomst van mass private properties blijkt buiten de Verenigde Staten – zij focussen vooral op het 

Verenigd Koninkrijk – aanzienlijk beperkter te zijn. Ook in Nederland kan niet worden gesteld dat in 

dezelfde mate sprake is van de opkomst van mass private properties (Van Steden, 2007). Wel worden 

er in Europese landen, zo ook in Nederland, elementen van mass private properties herkend (Kempa 

 
9 De economische groei wordt door het CBS gemeten met het bbp en het netto beschikbaar inkomen per huishouden. 
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et al., 2004; Jones & Newburn, 1999). Van Steden (2007) en Harms (2006) beargumenteren dat 

burgers in Nederland, net als in de Verenigde Staten, steeds meer tijd besteden in recreatieve 

voorzieningen die in handen zijn van commerciële partijen (voorbeelden zijn de Efteling en het 

winkelcentrum Hoog Catharijne). Hoewel afgeschermde woondomeinen in Nederland steeds 

populairder worden (Schuilenburg & Van Steden, 2015), kan daarentegen niet worden gesproken over 

Amerikaans uitziende gated communities (Van Steden, 2007; Van Veldhuizen & Meier, 2014).  

De groei van de private beveiligingssector kan beter worden verklaard vanuit het bredere 

concept van communal spaces (Kempa et al., 2004) of mass hybrid property (Jones en Newburn, 1999). 

Hiermee wordt verwezen naar het ontstaan van verschillende vormen van terreinen, die in meer of 

mindere mate publiek toegankelijk zijn en onder de controle staan van de publieke en/of private sector 

(Kempa et al., 2004). Nederland kent veel van deze semipublieke ruimten, waar, net als op private 

terreinen, steeds vaker private beveiligers naast de politie worden ingezet om de veiligheid en orde te 

bewaken (Terpstra et al., 2013; Terpstra, Van Stokkom & Spreeuwers, 2013). Ook neemt de omvang 

van allerhande semipublieke winkel-, productie- en recreatieterreinen toe. Om in deze ruimten de 

gewenste veiligheid te kunnen bieden, wordt de vraag naar private beveiliging groter (Hoogenboom, 

2005). Deze vraag komt duidelijk naar voren in het beleidsprogramma ‘Recht in Beweging’ dat door de 

Tweede Kamer in 1990 wordt geïntroduceerd.10 In dit beleidsprogramma werpt de Tweede Kamer een 

nieuwe blik op de destijds recente ontwikkelingen en de uitvoering van het algemene wetgevingsbeleid. 

Ook wordt daarin voor het eerst de wenselijkheid benoemd om te gaan samenwerken met de private 

beveiliging, door deze in te schakelen voor het versterken van de veiligheid in en rondom semipublieke 

ruimtes. Zo krijgen private partijen steeds vaker de mogelijkheid om basale politietaken in semipublieke 

ruimtes over te nemen (Van Steden, 2007).   

      

3.3 Sociale ontwikkelingen: de stijgende criminaliteitscijfers 

De sociale ontwikkelingen in veel westerse landen worden gekenmerkt door de enorme stijging in 

criminaliteitscijfers vanaf de jaren zeventig (Farrall & Jennings, 2012; Gough, 2019; Leloup, 2018). 

Waar criminaliteit voorheen een probleem was van de armere bevolkingsgroepen, wordt het een 

probleem waar iedereen dagelijks rekening mee moet houden (Garland, 2000). Cohen en Felson (1979) 

zijn een van de eersten die wijzen op de enorme toename in de geregistreerde criminaliteitscijfers in 

de Verenigde Staten. Studies uit Europese landen laten eveneens een stijgende trend in 

criminaliteitscijfers zien (Devroe, 2012), voornamelijk in het aantal vermogens- en geweldsdelicten (zie 

o.a. Buonanno, Drago, Galbiati & Zanella, 2011; Jennings, Farrall & Bevan, 2012; Shoesmith, 2009; 

Tonry, 2014). De stijging in criminaliteit wordt gezien als een stimulans voor de vraag naar 

veiligheidsvoorzieningen (Maguire, 2007; White, 2011).        

Uit de stijging van de criminaliteitscijfers volgt allereerst een groeiend onbehagen in de 

maatschappij, waarbij  gevoelens van angst en onveiligheid in de jaren zeventig op de voorgrond komen 

te staan (Farrall, Jackson & Gray, 2009; Van Steden, 2007; Taylor, 1995; Taylor & Hale, 1986). Het 

treffen van voorzorgsmaatregelen wordt de norm in de maatschappij en in veel landen ontstaat 

langzamerhand een angstcultuur (Bauman, 2000; Furedi, 2002). Als gevolg van de stijgende 

 
10 Kamerstukken II 1990/91, 21 829, nr. 2 
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onveiligheidsgevoelens ontstaat een beweging van wat in de literatuur fortification wordt genoemd 

(Rollwagen, 2014; Yönet & Yirmibesoglu, 2009). Onder deze fortification valt bijvoorbeeld de opkomst 

van de eerdergenoemde gated communities, welke niet alleen in de Verenigde Staten, maar in steeds 

meer landen opkomen.11 Daar waar de publieke beveiliging in de ogen van organisaties en burgers 

tekortschiet, wordt steeds meer eigen beveiliging ingeschakeld (Button, 2007; Button & Stiernstedt, 

2018). Zo wordt de beveiligingssector in toenemende mate onderworpen aan commodificatie: veiligheid 

wordt als het ware een product dat gekocht kan worden (Horgan & Collier, 2016; Mulone, 2011).  

Ten tweede hebben de toenemende criminaliteitscijfers bijgedragen aan een samenleving die 

steeds meer geobsedeerd raakt door het beheersen van potentiële risico’s van de toekomst (zie o.a. 

Beck, 1992; Bauman, 2006; Garland, 2001). Deze verandering wordt door Beck (1992) geduid als de 

verschuiving van de moderne samenleving naar de ‘risicosamenleving.’ Dit is een samenleving die zich 

voortdurend bezighoudt met het beheersen en vermijden van risico’s die de modernisering produceert. 

De risicosamenleving verwijst niet naar de gedachte dat er in de maatschappij een toename in het 

aantal risico’s heeft plaatsgevonden, maar naar een maatschappij die op een bepaalde manier wordt 

ingericht vanwege gepercipieerde risico’s (Van Calster & Schuilenburg, 2009). De stijgende 

criminaliteitscijfers, de wetenschappelijke aandacht daarvoor en de berichtgeving in de media, hebben 

mensen immers bewuster gemaakt van potentiële risico’s (Ekberg, 2007).   

Waar Beck zich hoofdzakelijk richtte op de risico’s die voortkomen uit technologische 

ontwikkelingen, stelt Boutellier (2005) dat deze beweging zich ook in het veiligheidsdomein voordoet. 

Garland (2001) beschrijft deze ontwikkeling als een verschuiving naar een ‘controlecultuur’, waarin alle 

potentiële risico’s van de toekomst beperkt moeten worden. Met de komst van een controlecultuur zijn 

allerlei nieuwe, private experts toegetreden tot het veiligheidsdomein om de potentiële risico’s van de 

toekomst te vermijden. Garland (2001) ziet dat deze veranderingen doorwerken in de manier waarop 

over criminaliteit gepraat wordt en de manier waarop het criminaliteitsbeleid vormgegeven wordt. In 

toenemende mate wordt de focus in het beleid gelegd op proactief optreden, (situationele) preventie en 

risicomanagement, welke niet alleen door publieke veiligheidsdiensten, maar ook door private 

veiligheidsdiensten uitgevoerd dienen te worden (Crawford, 2013; Crawford & Hutchinson, 2016; 

Garland, 2001; Wood & Shearing, 2007).    

 

3.4 Sociale ontwikkelingen in Nederland 

Net als in andere westerse landen laten trends in de geregistreerde criminaliteitscijfers uit Nederland 

een scherpe stijging zien vanaf het begin van de jaren zeventig (Buonanno et al., 2011: 36; Smit, 2008: 

300). Zo verdubbelde het aantal geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners van 22 in 1970 tot 44 in 

1978 (CBS, 2022). Van Steden (2002) stelt echter dat de link tussen de groei van de private 

beveiligingssector en de stijgende criminaliteit in Nederland complex is. De opmars van de private 

beveiligingssector is in Nederland namelijk pas zichtbaar in het midden van de jaren tachtig (Van 

Steden, 2002). Dit is juist een periode waarin de criminaliteitscijfers stabiliseren. Zo schommelt het 

aantal geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners tussen de periode van 1985 tot en met 1990 steeds 

 
11 Zie bijvoorbeeld Atkinson en Flint (2004) over de snelle opkomst van gated communities in het Verenigd Koninkrijk en 
Yönet en Yirmibesoglu (2009) over gated communities in Turkije.  
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rond een gemiddelde van 83 misdrijven (CBS, 2022). De kanttekening die Van Steden (2002) daarbij 

plaatst, is dat het mogelijk is dat de Nederlandse samenleving met vertraging reageer t op de 

criminaliteitsproblematiek.  

Vanaf het begin van de jaren zeventig wordt in Nederland voor het eerst onderzoek gedaan 

naar de (on)veiligheidsbeleving in de Nederlandse maatschappij (Boers, 2008; Spithoven, 2018). In 

tegenstelling tot wat de internationale ontwikkelingen suggereren, lijkt de stijging in 

onveiligheidsgevoelens in Nederland niet als zodanig te worden waargenomen. Een van de eerste 

grootschalige onderzoeken uit 1976 laat zien dat gevoelens van onveiligheid in aanzienlijk mindere 

mate voorkomen dan regelmatig wordt beweerd (Cozijn & Van Dijk, 1976). Hoewel er vervolgens met 

betrekking tot de jaren tachtig en negentig geen volledige consensus bestaat in de literatuur, wordt in 

ieder geval geenszins een stijging in de onveiligheidsgevoelens waargenomen (De Waij, 2010). Een 

rapportage uit 1996 laat zien dat het aandeel van de Nederlandse bevolking dat zich onveilig of zeer 

onveilig voelt rond de 30% blijft (Integrale Veiligheidsrapportage, 1996). De Fear of Crime Trend Index 

voor Nederland laat van 1993 tot 2017 juist een geleidelijke daling zien (Eysink Smeets, 2019; Eysink 

Smeets & Foekens, 2018). Desondanks dient bij het bovenstaande de kanttekening te worden geplaatst 

dat de veiligheidsbeleving in Nederland pas consequent en gestructureerd gemeten wordt na de 

invoering van de Veiligheidsmonitor Rijk in 2005. In de vorige eeuw bestond onderzoek naar de 

veiligheidsbeleving vooral uit bevragingen in slachtofferenquêtes (Van Noije & Wittebrood, 2008).  

Eysink Smeets (2018) stelt dat de burgers zich over het algemeen veilig voelen in Nederland, 

maar dat criminaliteit in de samenleving wel een belangrijk punt van frustratie is. Halverwege de jaren 

tachtig begint het ongenoegen over het voorkomen van kleine criminaliteit te groeien (Eysink Smeets, 

2019). Een meerderheid van de samenleving is van mening dat criminaliteit in Nederland een serieus 

probleem is geworden (Van Noije & Wittebrood, 2008). Daarnaast lijken burgers steeds minder bereid 

te zijn om de risico’s van (kleine) criminaliteit te aanvaarden (Schuilenburg & Scheepmaker, 2009). Als 

reactie op de veiligheidsrisico’s die de burgers in Nederland ervaren, wordt door steeds meer bewoners 

en winkeliers private beveiliging ingeschakeld (Terpstra, 2009). Daarnaast zorgen de stijgende 

criminaliteitscijfers voor hogere verwachtingen over de veiligheidszorg in Nederland (Van Montfort et 

al., 2012). Dit zorgt onder meer voor een drijfveer om andere partijen dan alleen de politie in te zetten 

om de samenleving veiliger te maken (Eysink Smeets, 2018; Schuilenburg & Scheepmaker, 2009).   

Het groeiende onbehagen onder de Nederlandse samenleving wordt ook herkend in de rol van 

terreurdreigingen in de jaren zeventig en tachtig. In deze tijd wordt Nederland steeds vaker geteisterd 

door extreemlinkse en extreemrechtse groeperingen (Bakker, 2008; De Graaf, 2010). Hoewel de 

terreurdreigingen nauwelijks gericht zijn op de ‘gewone’ burger, merkt Bakker (2008) op dat terrorisme 

als een van de grootste sociaaleconomische problemen wordt gezien. Van Steden (2002) benoemt de 

onrust die veroorzaakt wordt door terreur als een mogelijke voorbode voor het ontstaan van een 

risicosamenleving in Nederland. Daarnaast is het deze nieuwe onzekerheid die bijdraagt aan een 

hardere roep om veiligheid – een centraal sleutelbegrip in de totstandkoming van de risicosamenleving 

(Boutellier, 2005; Van Der Woude & Van Sliedregt, 2007). Een belangrijk ijkpunt in het 

veiligheidsdenken in deze tijd is de eerdergenoemde nota12 Samenleving en Criminaliteit, die als reactie 

 
12 Kamerstukken II 1984/85, 18995, nr. 2 
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op de toegenomen criminaliteitscijfers en de maatschappelijke onzekerheid in 1985 wordt 

geïntroduceerd (Van Der Woude, 2009; Heijmans & Hermans, 1986). In de literatuur wordt beschreven 

hoe deze nota een duidelijke omslag in het criminaliteitsbeleid teweegbrengt, waarin met name 

aandacht wordt gevraagd voor een preventief en proactief criminaliteitsbeleid (Groenhuijsen, 1991; Van 

Steden, 2007; Van Steden, 2011; Van Der Woude, 2009).      

 

3.5 Politieke ontwikkelingen: het neoliberale denken     

De eerder beschreven ontwikkelingen hebben gezorgd voor een grotere vraag naar veiligheid. Dat heeft 

ertoe geleid dat de politiek in westerse landen langzamerhand begint mee te bewegen in de opkomende 

privatiseringstendensen. Hoewel het eerder beschreven neoliberalisme de oorsprong vindt in een 

economisch vertoog, is het neoliberale denken zich tevens gaan ontwikkelen tot een politieke ideologie 

(Venugopal, 2015). Vanuit het neoliberale denken ontstaat meer beleid gericht op de individuele 

verantwoordelijkheid en de privatisering van het veiligheidsdomein (Button, 2007; Gough, 2019; Van 

Steden, 2007). Diverse auteurs suggereren daarom dat de opkomst van PPS en de groei van de private 

beveiligingssector vanaf de jaren zeventig het gevolg is van de neoliberale invloeden op de politiek in 

die tijd (Garland, 2001; Mulone, 2011; O’Malley, 2010).    

Waar veiligheidsdiensten voorheen louter door de overheid werden verzorgd, heeft de politieke 

context gezorgd voor veel bredere veiligheidsinitiatieven (Garland, 1996; Shearing, 1992; White, 2011; 

Nalla & Gurinskaya, 2020). Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat de private beveiligingssector steeds vaker 

betrokken wordt bij de handhaving van het veiligheidsdomein, welke in samenwerking met of naast de 

politie werkt (Pastor, 2003). Deze verschuiving van de staat naar private actoren als verantwoordelijken 

voor de veiligheid wordt door Garland (1996) geduid als de ‘responsibilisering -strategie’. Via deze 

beleidsstrategie trachten overheden om niet-statelijke instanties, bedrijven en burgers op te roepen om 

zelf actie te ondernemen bij de criminaliteitsbeheersing- en preventie. Sleutelwoorden binnen deze 

strategie zijn New Public Management, publiek-private samenwerking en managerialism (Garland, 

1996; Klijn & Van Twist, 2007a; Sanders & Langan, 2019; Terpstra, 2004). Overheden ontwikkelen zich 

zo als sturende organen die de verantwoordelijkheid voor de veiligheidszorg herverdelen over andere 

actoren (Wood & Shearing, 2007). Hoewel deze strategie de macht en eindverantwoordelijkheid 

vooralsnog bij de staat plaatst, en daarmee een ‘vrije markt politie’ uitsluit, wordt zo meer ruimte 

gemaakt voor (samenwerkingen met) de private beveiligingssector (Garland, 1996; Peeters, 2013; 

Peters, 2017; Van Steden, 2007).   

Daarnaast komen overheidsbezuinigingen halverwege 1970 in verschillende Angelsaksische 

landen steeds hoger op de politieke agenda te staan (Garland, 1996; Levine, 1985; Sarre & Prenzler, 

2018). De politie kan vanwege grote bezuinigingen niet meer aan de verwachtingen van de 

maatschappij tegemoetkomen, waardoor in veel landen kritiek ontstaat op de productiviteit van de 

politiezorg (Van Steden, 2007). Politiediensten worden wereldwijd en in toenemende mate 

geconfronteerd met de grenzen van hun capaciteit om de (gewenste) maatschappelijke veiligheid te 

reguleren (zie o.a. Cook, 2015; Crawford, 2003; Schuilenburg, 2012). De druk op de politie blijft 

toenemen en er ontstaat een capaciteitsprobleem dat alsmaar groter wordt, wat zorgt voor de motivatie 

om publiek-private samenwerkingen aan te gaan (Crawford, 2013; Van Steden, 2007).   
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3.6 Politieke ontwikkelingen in Nederland 

De politieke context die eerder geschetst is, spitst zich toe op de invloed van het neoliberalisme op de 

privatisering van het veiligheidsdomein. Schuilenburg (2008) beschrijft dat deze neoliberale invloed ook 

in Nederland een rol heeft gespeeld bij de politieke veranderingen in het veiligheidsvraagstuk. Waar de 

nadruk voorheen werd gelegd op de rol van de politie, wordt met de doorbraak van het neoliberalisme 

in de jaren tachtig een nieuwe balans op gemaakt (Lucie, 2018; Schuilenburg, 2008). 

Criminaliteitsbeheersing kan niet louter worden overgelaten aan de politie en het maatschappelijke 

middenveld krijgt daarom steeds meer ruimte bij de veiligheidsaanpak. Publiek-private 

samenwerkingen worden zo eerder regel dan uitzondering (Van Montfort et al., 2012; Verlaan, 2019).       

In Nederland stuurt de overheid sinds de jaren tachtig steeds meer aan op een integrale aanpak 

van criminaliteit (Van Montfort et al., 2012; Rooseboom et al., 2006; Van Steden, 2009). Van Steden 

(2009) duidt dit als de horizontalisering van het veiligheidsdomein, omdat in toenemende mate een 

beroep wordt gedaan op hybride samenwerkingsvormen tussen publiek en privaat.  Net als in andere 

westerse landen wordt dit als het resultaat van de responsibilisering-strategie gezien, waarbij de 

boodschap is dat de politie niet meer alleen verantwoordelijkheid kan dragen voor de veiligheidszorg 

(Schuilenburg & Scheepmaker, 2009; Bisschop, Roks, Staring & Brein, 2019; Van Calster & 

Schuilenburg, 2009). Daarbij blijft de Nederlandse staat eindverantwoordelijk en behoudt op deze 

manier de macht (Peeters, 2013).  

De responsibilisering-strategie komt in een viertal beleidsdocumenten naar voren. De strategie 

komt allereerst terug in het beleidsplan ‘Samenleving en Criminaliteit’ uit 1985 van het Ministerie van 

Justitie en Veiligheid.13 Daarin wordt beschreven dat verschillende beleidsterreinen binnen de 

veiligheidszorg moeten worden samengebracht voor een optimale veiligheidsaanpak.  Het 

kabinetsbeleid voor het veiligheidsdomein wordt zo voor het eerst gericht op privatisering, eigen 

verantwoordelijkheid en deregulering (Van Dijk & De Waard, 2001; Rooseboom et al., 2006). Dit heeft 

de basis gelegd voor een toename in het aantal publiek-private samenwerkingen in de Nederlandse 

veiligheidszorg (Rooseboom et al., 2006). Ten tweede wordt de responsibilisering-strategie herkend in 

de instelling van het Nationaal Platform voor de Criminaliteitsbeheersing. Met de regeling die daarvoor 

in 1993 in het leven is geroepen, wordt door de overheid benadrukt dat het bedrijfsleven, net als de 

overheid, voortaan zelf geacht wordt om verantwoordelijkheid te nemen voor het tegengaan van 

criminaliteit. Deze regeling is gebaseerd op de gedachte dat een nauwe samenwerking tussen de 

overheid en het bedrijfsleven leidt tot een effectievere bestrijding van criminaliteit gericht tegen het 

bedrijfsleven.14 Ten derde moet de veiligheidsnota ‘Naar een veiliger samenleving’ uit 2002 worden 

genoemd. Daarin keert de responsibilisering-strategie terug in de volgende quote: “Er is dan ook niet 

alleen verhoogde inspanning nodig van de overheid, maar ook van burgers en bedrijfsleven, die op hun 

bijdragen zullen worden aangesproken” (Ministerie van Justitie & Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, 2002: 16). In een criminaliteitsbeheersingsnota van de Tweede Kamer voert, in 

reactie op de nota van het ministerie, een vergelijkbare boodschap de boventoon: 

 
13 Kamerstukken II 1984/85, 18995, nr. 2 
14 Instelling Nationaal Platform voor de Criminaliteitsbeheersing. (1993, 2 maart). Geraadpleegd via  
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005557/1993-03-02 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0034381/2014-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0034381/2014-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005557/1993-03-02
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criminaliteitsbeheersing en -preventie is een taak van het bestuur, politie en justitie, maar ook van de 

samenleving en het bedrijfsleven.15 In de nota wordt daarom de essentie van samenwerking tussen 

private en publieke partners meermaals aangekaart en wordt bovenal aangestuurd op een versterking 

en intensivering van deze samenwerkingen.16 Een vierde relevant beleidsdocument is de ‘Visie op 

publiek-private samenwerking’, welke in 2005 door de Raad van Hoofdcommissarissen wordt 

gepubliceerd. Het doel van deze visie is om tot een verduidelijking te komen over de manier waarop de 

politie wil gaan samenwerken met andere partijen, zowel privaat als publiek (Raad van 

Hoofdcommissarissen, 2005). Zo dient de regie van de samenwerking bijvoorbeeld bij de nationale 

overheid of lokale overheden te blijven, maar wordt van alle deelnemende partijen een actieve 

deelname verwacht (Devroe & Terwel, 2015; Raad van Hoofdcommissarissen, 2005).  

 Daarnaast is de Nederlandse overheid vanaf de jaren tachtig steeds meer gaan bezuinigen op 

het veiligheidsdomein, waardoor er bij de politie een groeiend capaciteitsprobleem ontstaat 

(Meershoek, Nap & Van Spijk, 2021; Winter & De Kruijf, 2020). Deze problematiek komt duidelijk terug 

in de hiervoor genoemde criminaliteitsbeheersingsnota van de Tweede Kamer.17 In de nota wordt 

aandacht besteed aan de verhouding tussen de mate van investering in criminaliteitsbeheersing en de 

omvang van de criminaliteitscijfers. Zo wordt allereerst benadrukt dat de overheidsuitgaven in de gehele 

strafrechtsketen begin jaren tachtig door de noodzaak tot bezuinigen achterblijven bij de gestegen 

criminaliteitscijfers. Ook wordt benoemd dat de particuliere partijen verhoudingsgewijs nog te weinig 

investeren in de criminaliteitsbeheersing- en preventie, aldus de Tweede Kamer.18 Hoewel vanaf 1986 

een inhaalslag wordt ingezet, blijft de omvang van de financiële middelen voor criminaliteitsbeheersing 

in Nederland achter in vergelijking tot andere westerse landen. De nota maakt duidelijk dat de 

achtergebleven investeringen leiden tot grote capaciteitstekorten in de gehele strafrechtsketen, 

waardoor politie en justitie “te vaak nee verkopen.”19  

Als gevolg van de overheidsbezuinigingen in het veiligheidsdomein en het daaruit 

voortgekomen capaciteitstekort bij de politie, loont het voortaan om beveiligingswerkzaamheden van 

het publieke domein naar het private domein te verschuiven (Van Montfort, Van Den Brink, Schulz & 

Maalsté, 2012; Ruigrok, 2013; Terpstra, Fyfe & Salet, 2019; Terpstra & Kouwenhoven, 2004). Deze 

samenwerkingsverbanden kunnen bijdragen aan het ontlasten van het politieapparaat, een effectievere 

opsporing en het verminderen van onveiligheidsgevoelens in de maatschappij (Hoogenboom & Muller, 

2003; De Waard & Van Steden, 2012). In lijn met de overheidsbezuinigingen speelt ook de 

kerntakenopvatting binnen het politieapparaat een rol. Halverwege de jaren negentig ontstaat de 

opvatting dat bepaalde taken die door de politie worden uitgevoerd, niet gezien moeten worden als een 

‘echte politietaak’ (denk aan hulpverleningstaken). Deze taken kunnen bijvoorbeeld beter en efficiënter 

worden uitgevoerd door andere organisaties. Zo ontstaat de gedachte dat de politie zich moet gaan 

focussen op haar kerntaken, zoals de opsporing (Bijleveld et al., 2021; Van Stokkom & Terpstra, 2021; 

Van Der Vijver, Meershoek & Slobbe, 2001). Hoewel de Nederlandse regering in 2005 afstand doet 

 
15 Kamerstukken II 2000/01, 27834, nr. 2, p. 2  
16 Kamerstukken II 2000/01, 27834, nr. 2, o.a. p. 2, 14, 18  
17 Kamerstukken II 2000/01, 27834, nr. 2, p. 2  
18 Kamerstukken II 2000/01, 27834, nr. 2, p. 2 
19 Kamerstukken II 2000/01, 27834, nr. 2, p. 13 
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van de kerntakenopvatting, is de invloed van deze opvatting op het veiligheidsdomein niet verdwenen 

(Van Stokkom & Terpstra, 2021). Ook tegenwoordig blijven de verwachtingen over welke taken tot de 

kerntaken van de politie behoren, uiteenlopen (Beunders, Abraham, Van Dijk & Van Hoek, 2010; Raad 

van Hoofdcommissarissen, 2005; Verwee, 2019). Dit maakt dat het veiligheidsvraagstuk 

gecompliceerder wordt en dat de politiefunctie in Nederland blijft veranderen (Bijleveld et al., 2021).   

 

3.7 Recente ontwikkelingen 

3.7.1 Professionalisering en digitalisering 

Wakefield (2014) en Minnaar (2005) merken op dat de private beveiligingssector zich voortdurend blijft 

ontwikkelen en professionaliseren. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de continue digitalisering in 

de veiligheidsindustrie. De private beveiligingsindustrie is constant opzoek naar nieuwe technologieën 

om criminaliteit en overlast te bestrijden (Van Steden, 2007). Volgens Blackstone & Hakim (2010) kan 

de private sector nieuwe technologieën veel sneller implementeren dan de politie. De private sector 

beschikt namelijk over veel meer specialistische kennis, terwijl de politie in het cyberdomein te maken 

heeft met een kennisachterstand (Lakerveld et al., 2019; Montfort et al., 2012). Met het gebruik van 

onder andere hightech camera’s is de private beveiligingsindustrie inmiddels in staat om een groot deel 

van de surveillance in de stad op zich te nemen (Sandhu & Haggerty, 2016). In Nederland zijn 

digitaliseringsinitiatieven de laatste decennia ook steeds verder ontplooid. Zo hebben de private 

beveiligingsbedrijven hun takenpakket verder uitgebreid door gebruik te gaan maken van drones in het 

private domein (Stol, Kokkeler, Kolthoff & Van Halderen, 2018; Custers & Scheepmaker, 2016).  

Daarnaast wordt in Nederland steeds vaker gebruikgemaakt van publiek-private samenwerkingen bij 

predictive policing (Bijleveld et al., 2021; Dubbeld, 2017; Smit, De Vries, Van Der Kleij, Van Vliet, 2016). 

Smit et al. (2016) schrijven in dit verband over het delen van de voorspellingskaarten met private 

beveiligingsbedrijven, die vervolgens hun rijroutes kunnen aanpassen op mogelijke probleemgebieden.   

Een recente ontwikkeling in het veiligheidsdomein is de uitbreiding van de rol van private 

beveiliging in de virtuele wereld. Bij de bestrijding van cybercriminaliteit worden in steeds meer landen 

taken uitbesteed aan de private sector (Button, 2019; Carr, 2016; Nalla & Gurinskaya, 2020). Ook in 

Nederland wordt publiek-private samenwerking bij de bestrijding van cybercriminaliteit belangrijker 

(Lakerveld et al., 2019). Recent heeft de Cyber Security Raad (2021) geadviseerd om meer publiek-

private samenwerking in te zetten bij het inzichtelijk maken van de aard, omvang en schade van 

cybercriminaliteit, alsook het opzetten van een gezamenlijke cyberweerbaarheidstrategie.  

 

3.7.2 Aanhoudende capaciteitsprobleem 

In veel landen worden nog altijd bezuinigingen getroffen binnen de strafrechtsketen. Veel 

politiediensten ervaren daardoor een aanhoudend capaciteitstekort bij het oplossen van 

veiligheidsvraagstukken. Het aanhoudende capaciteitsprobleem geeft daarom nog steeds reden om 

publiek-private samenwerkingsverbanden te sluiten in het veiligheidsdomein. Een kenmerkend 

voorbeeld hiervan is het Verenigd Koninkrijk, waar in 2010 een 20% reductie in het Home Office budget 

voor de politie werd aangekondigd. Het directe gevolg van deze bezuinigingen is het eerdergenoemde 

publiek-private samenwerkingsverband tussen de Lincolnshire politiedienst en G4S (White, 2014a). In 
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een recent rapport van Meershoek et al. (2021) wordt benadrukt dat het capaciteitsprobleem bij de 

Nederlandse politie ook niet verholpen is. De vraag naar de inspanning van de politie wordt immers 

alsmaar groter naargelang de toename in nieuwe vormen van (cyber)criminaliteit (Meershoek et al., 

2021).  

  

3.7.3 Dalende criminaliteitscijfers     

Onderzoek van Tseloni, Mailley, Farrall en Tilley (2010) naar criminaliteitstrends in 26 landen 

wereldwijd, laat een internationale trend zien: sinds de eeuwwisseling zijn de criminaliteitscijfers fors 

gaan dalen. Ook in Nederland blijft het aantal geregistreerde misdrijven, op de coronacrisis na, afnemen 

(CBS, 2022). Ondanks de dalende criminaliteitscijfers merkt Eysink Smeets (2018) op dat er onder 

burgers gevoelens van onrust blijven bestaan en dat de vraag naar veiligheid en risicobeheersing 

onverminderd hoog blijft. Als potentiële verklaring hiervoor neemt Krahmann (2008; 2011) het 

standpunt in dat de private beveiligingssector een directe rol speelt bij het beheersen en de 

instandhouding van de risicosamenleving, waardoor deze sector voortdurend kan groeien. Deze sector 

is immers bij uitstek gebaat bij een samenleving waarin risicomanagement de boventoon voert.  De 

verschuiving van veiligheid naar risicobeheersing stelt de private beveiligingssector in staat om een 

groeiend aantal potentiële risico’s te identificeren die niet kunnen worden geëlimineerd, maar moeten 

worden beheerst door middel van allerhande diensten en middelen die zij kunnen aanbieden 

(Krahmann, 2008; Łoś, 2002). Angst en onbehagen zijn een van de sterkste marketing mechanismen 

van de private beveiligingsindustrie (Krahmann, 2011; Vincent & Dubinsky, 2005).20 De private industrie 

biedt zo een voedingsbodem voor groeiende onveiligheidsgevoelens onder de burger en creëert op die 

manier een blijvende vraag naar private veiligheidsdiensten en een groter draagvlak voor het aangaan 

van publiek-private samenwerkingen (Krahmann, 2008; Krahmann, 2011; Łoś, 2002).    

  

3.8 Conclusie   

De opmars van de private beveiligingssector en daarmee de opkomst van PPS wordt het best begrepen 

vanuit meerdere economische, sociale en politieke ontwikkelingen vanaf de jaren zeventig. Het wordt 

duidelijk dat de economische en sociale ontwikkelingen, zoals de opkomst van mass private properties 

en stijgende onveiligheidsgevoelens, vooral de groei van de private beveiligingssector hebben 

gestimuleerd. Het zijn uiteindelijk de politieke ontwikkelingen, zoals de responsibilisering-strategie, die 

daadwerkelijk leiden tot de opkomst van publiek-private samenwerking. Opvallend is dat deze 

ontwikkelingen in Nederland pas vanaf de jaren tachtig een rol gaan spelen, wat verklaart dat de 

opkomst in publiek-private samenwerkingen dan zichtbaar wordt. Waar de sociale en economische 

ontwikkelingen in Nederland minder bepalend blijken te zijn in vergelijking tot Angelsaksische landen, 

komen de politieke ontwikkelingen wel sterk naar voren. De verschillende Kamerstukken en 

beleidsdocumenten tussen 1980 en 2000 vormen een impuls voor het toenemende aantal publiek-

 
20 Een goed voorbeeld wat Krahmann waarneemt zijn de recente Nederlandse reclamespotjes voor Verisure, een 
Europees beveiligingsbedrijf. Met de reclames wordt ingespeeld op de angstgevoelens van de burger. In het ene spotje 
is te zien hoe een koppel het vergeten alarmsysteem alsnog inschakelt en zegt “veel beter te kunnen slapen als het alarm 

aanstaat.” In een ander spotje is te zien dat een koppel zegt direct een alarmsysteem aan te schaffen nadat de dag 
daarvoor is ingebroken bij de buren.  
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private samenwerkingen en laten zien hoe de houding van de overheid ten aanzien van PPS verandert. 

Vanaf 2000 wordt PPS als concept letterlijk opgenomen in soortgelijke stukken en verschijnt er een 

nota van de politie over de visie op publiek-private samenwerking. Recentere ontwikkelingen, 

waaronder de digitalisering en het aanhoudende capaciteitsprobleem, blijven zorgen voor een 

toenemend aantal publiek-private samenwerkingen.  

Uit de bovenstaande ontwikkelingen volgt niet welke factoren bijdragen aan de implementatie 

van succesvolle publiek-private samenwerkingen. In het volgende hoofdstuk wordt daarom aandacht 

besteed aan succesfactoren bij publiek-private samenwerkingsverbanden.   

 

 

 

  



DE VERSTEVIGING VAN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN 

30 

 

4. Succesfactoren bij publiek-private samenwerkingsverbanden 

Dit hoofdstuk bevat een bestuurskundige analyse van het succes van publiek-private samenwerkingen 

vanuit de multi-agency approach en het model van critical success factors (CSF). Op basis van beide 

benaderingen wordt getracht een overzicht te bieden van de belangrijkste succesfactoren voor PPS in 

het veiligheidsdomein. In paragraaf 4.1 wordt de multi-agency approach kort toegelicht en in paragraaf 

4.2 wordt de theoretische achtergrond van het CSF-model aangestipt. Paragraaf 4.3 tot en met 4.8 

bestaan uit een beschrijving van de succesfactoren die worden meegenomen in dit onderzoek. Het 

hoofdstuk wordt in paragraaf 4.9 afgesloten met een conclusie.        

 

4.1 De multi-agency approach   

De multi-agency approach is een van oorsprong bestuurskundige benadering die met enige regelmaat 

binnen de criminologie behandeld wordt. De multi-agency approach wordt in de criminologie vooral 

gebruikt binnen de lokale aanpak en preventie van kleine criminaliteit (zie bijv. Sampson, Stubbs, Smith, 

Pearson & Blagg, 1988; Gilling, 1994a; Gilling, 1994b). Binnen de criminologie kan de benadering op 

twee manieren geïnterpreteerd worden. Enerzijds betekent de multi-agency approach een erkenning 

van het belang van de rol van andere organisaties dan de politie bij het handhaven van het 

veiligheidsdomein (Pearson, Blagg, Smith, Sampson & Stubbs, 1992). Anderzijds gaat de benadering 

over de poging om andere organisaties dan de politie in te zetten als middel om de doelen van de politie 

te bereiken (Christian, 1983; Pearson et al., 1992). De benadering staat symbool voor de notie dat de 

politie niet alleen in staat is om te zorgen voor criminaliteitsbeheersing en -preventie (Pearson et al., 

1992). Sampson et al. (1988) beargumenteren dat de multi-agency approach gekenmerkt wordt door 

structurele tegenstellingen tussen verschillende organisaties. Elke organisatie heeft immers andere 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Ondanks inspanningen en welwillendheid om samen te 

werken, komen bepaalde onenigheden en spanningen voortdurend terug. Multi-agency initiatieven 

slagen daardoor niet altijd en brengen soms onbedoelde consequenties mee (Sampson et al., 1988).  

Uit deze benadering vloeien een aantal succesfactoren voort waaraan publiek-private 

samenwerkingen moeten voldoen. Schuilenburg (2012) noemt een aantal succesfactoren bij de 

beschrijving van verschillende veiligheidsassemblages, waaronder de samenwerking tussen de politie 

en verzekeraars in de aanpak van criminaliteit in de wegtransportsector. De succesfactoren die 

Schuilenburg noemt, zijn de volgende: (1) duidelijke afspraken over de structuur en coördinatie van het 

samenwerkingsverband, (2) concreet omschreven doelen en belangen, (3) duidelijkheid over financiële 

middelen, (4) vertrouwen en (5) optimale informatie-uitwisseling. Meerts, Huisman, Kleemans en Van 

Straten (2022) identificeren tevens een viertal factoren voor een succesvolle publiek-private 

samenwerking, maar dan op het gebied van opsporing van financieel-economische criminaliteit. Deze 

factoren vertonen veel overlap met de factoren die Schuilenburg (2012) onderscheidt. Door Meerts et 

al. (2022) wordt gewezen op de volgende factoren: (1) helderheid over wederzijdse belangen en een 

gedeeld doel/gedeelde focus, (2) het belang van wederzijds vertrouwen en het hebben van een 

netwerk, (3) de belangen van het individu en (4) een goed verwachtings- en communicatiemanagement.    
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4.2 Critical success factors  

Binnen andere domeinen dan het veiligheidsdomein wordt het succes van publiek-private 

samenwerkingen gewaardeerd aan de hand van critical success factors (CSF). Rockart definieert deze 

factoren als “a few key areas of activity in which favorable results are absolutely necessary for a 

particular manager to reach his or her goals” (1982: 4). Deze definitie suggereert dat het CSF-model 

van oorsprong dient als maatstaf voor managementprocessen. Tegenwoordig wordt dit model steeds 

vaker gebruikt bij het identificeren van de beste manieren om een PPS-project te implementeren (Osei-

Kyei & Chan, 2015). Het CSF-model vloeit voort uit governance en economische theorieën en wordt tot 

op heden voornamelijk toegepast op projecten in de infrastructuur en bouwindustrie.   

Bij governance benaderingen zijn twee concepten van belang: network governance en 

collaborative governance. Binnen deze benaderingen staat de samenwerking in een netwerk centraal. 

Netwerksamenwerking is het gevolg van de toenemende confrontatie met complexe problemen bij 

beleidsvorming en dienstverlening, waarbij één enkele actor deze problemen niet meer kan oplossen 

(Agranoff & McGuire, 2003; Klijn & Koppenjan, 2016). Network governance gaat over de coördinatie 

tussen verschillende organisaties (Jones, Hesterly & Borgatti, 1997), met als doel om gezamenlijke 

doelen te bereiken door samen te werken bij het aanpakken van complexe problemen (Ferlie, 

Fitzgerald, McGivern, Dopson & Bennett, 2011; Klijn & Koppenjan, 2016; Velotti, Botti & Vesci, 2012). 

Daaraan gerelateerd is het concept van collaborative governance. Waar network governance vooral 

gericht is op de structurele elementen en ontwikkeling van samenwerking in een netwerk, is 

collaborative governance gefocust op het delen van informatie, het overeenstemmen van een 

gezamenlijke visie en het creëren van wederzijds begrip en inspanning (Wang & Ran, 2021).       

Een groot deel van de CSFs is daarnaast gebaseerd op economische theorieën, waaronder de 

transactiekostentheorie en de principaal-agenttheorie. De transactiekostentheorie wordt in de literatuur 

meermaals aangehaald in de context van publiek-private samenwerkingen (zie o.a. Jin & Doloi, 2010; 

Tan & Zhao, 2019; Warsen et al., 2019). Deze theorie is bedacht door Williamson (zie 1979; 1986) en 

stelt dat de meerwaarde van een organisatievorm gezocht moet worden in het reduceren van de 

transactiekosten. Voorbeelden van transactiekosten van een publiek-private samenwerking zijn 

contracteringskosten en kosten voor onderhandelingstijd (Canoy, Janssen, Vollaard, Van Bork & Ham, 

2001). Vanuit de transactiekostentheorie staat of valt een PPS-constructie bij de hoogte van de 

transactiekosten. Bij te hoge kosten voor een transactie op de markt, ofwel een PPS-constructie, wordt 

de transactie binnen de organisatie zelf opgelost (Ter Bogt, 1997).    

 Een tweede economische theorie is de principaal-agenttheorie, waarin twee actoren die 

onderling middelen uitwisselen centraal staan. De principaal kan tegen een bepaalde vorm van betaling 

taken overdragen aan de agent, welke in tegenstelling tot de principaal wel over de benodigde middelen 

voor het gewenste doel beschikt (Braun & Guston, 2003). Bij de principaal-agenttheorie spelen twee 

assumpties een rol. Allereerst is er sprake van informatieasymmetrie tussen beide actoren: alleen de 

agent heeft alle informatie over de eigen acties. Daardoor weet de principaal niet zeker of de agent de 

taken goed uitvoert (moral hazard). Ook weet de principaal daardoor niet welke agent over de 

capaciteiten beschikt om het doel zo goed mogelijk te verwezenlijken (adverse selection). De tweede 

assumptie is het bestaan van tegengestelde belangen. De theorie gaat ervanuit dat beide actoren 
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handelen vanuit hun eigenbelang (Braun & Guston, 2003; De Palma, Leruth & Prunier, 2009). Deze 

assumpties kunnen worden toegepast op een PPS-constructie, waarbij de principaal de overheid 

representeert en de agent het private beveiligingsbedrijf (De Palma et al., 2009). Vanuit deze theorie is 

het succes van een PPS-constructie afhankelijk van de mate van informatieasymmetrie en de mate 

waarin er overeenkomende belangen bestaan.         

Wat opvalt, is dat de succesfactoren uit de multi-agency approach ook op de voorgrond staan 

als critical success factors in andere domeinen (zie bijv. Aerts, Grage, Dooms & Haezendonck, 2014; 

Jacobson & Ok Choi, 2008; Osei-Kyei & Chan, 2015; Warsen, Klijn & Koppenjan, 2019). Het CSF-

model bestaat daarentegen uit meer factoren dan de multi-agency approach.21 Drie additionele 

succesfactoren, afkomstig uit het CSF-model, worden meegenomen in dit hoofdstuk: (1) risicoverdeling, 

(2) conflictmanagement en (3) politieke steun. In de volgende paragrafen worden de succesfactoren uit 

beide benaderingen gebundeld en kort toegelicht.             

 

4.3 Structuur en coördinatie   

Uit beide benaderingen volgt het belang van duidelijke afspraken over de taakverdeling, de verdeling 

van verantwoordelijkheden en de inhoud van de samenwerking (zie o.a. Jacobson & Ok Choi, 2008; 

Schuilenburg, 2012; Osei-Kyei & Chan, 2015). Dit gaat over het structureren en coördineren van de 

samenwerking (Schuilenburg, 2012). Net als binnen organisaties zelf, is het voor een publiek-private 

samenwerking van belang om een goede structuur aan te brengen. Rosenbaum (2002) wijst in deze 

context bijvoorbeeld op het formaliseren van afspraken, het organiseren van een regulier overleg en 

gestructureerde communicatie tussen betrokken actoren, welke gecoördineerd wordt via een centraal 

leiderschap. Van coördinatie is sprake als de verschillende actoren in het samenwerkingsverband 

rekening houden met elkaar bij het nemen van besluiten (Rosenbaum, 2002).       

Als over de structuur en coördinatie geen duidelijke afspraken gemaakt en geformaliseerd 

worden, dan lopen de actoren het risico onvoldoende informatie en kennis te hebben over het beleid 

van de andere actor. Daardoor kan verwarring ontstaan over de taakverdeling en de positie die beide 

actoren innemen in het samenwerkingsverband (Liddle & Gelsthorpe, 1994). Aan de andere kant kan 

een gestructureerde samenwerking juist een positieve invloed uitoefenen op andere succesfactoren, 

waaronder het vergroten van het vertrouwen en een verbeterde communicatie (Crowley & Karim, 1995; 

Jacobson & Ok Choi, 2008; Petersen & Murphree, 2004).      

 

4.4 Doelen en (wederzijdse) belangen  

Voor een succesvolle publiek-private samenwerking is het van belang om een helder en 

gemeenschappelijk doel te formuleren (Osei-Kyei & Chan, 2015; Rosenbaum, 2002). Tang, Duffield en 

Young (2006) spreken over het creëren van een gedeelde visie. Verschillende actoren kunnen nog 

steeds eigen doelen en belangen hebben, maar wanneer hier duidelijk en regelmatig over gesproken 

wordt, vergroot dit het wederzijdse begrip en legt het zorgen bij beide actoren bloot (Tang et al., 2006).   

 
21 Zie Osei-Kyei en Chan (2015) voor een systematische review van critical success factors voor publiek-private 

samenwerkingen in meerdere domeinen en Li, Akintoye, Edwards & Hardcastle (2005) voor een uitgebreid 
literatuuroverzicht van CSFs in de bouwindustrie.   
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Als de doelen en belangen van beide actoren elkaar tegenspreken, dan is het mogelijk dat dit 

een verzwakking van de samenwerking oplevert. Uiteenlopende persoonlijke doelen en belangen 

hoeven echter niet per definitie een verzwakking van de samenwerking op te leveren, zolang er maar 

heldere afspraken zijn gemaakt over het gemeenschappelijke doel van de samenwerking  

(Schuilenburg, 2012). Rosenbaum (2002) wijst daarbij op de voorwaarde dat beide actoren zowel het 

gemeenschappelijke belang als het eigen belang kunnen verwezenlijken via het 

samenwerkingsverband. Ook Meerts et al. (2022) wijzen, naast het vinden van een gemeenschappelijk 

doel en belang, op het belang van het individu bij de samenwerking.      

 

4.5 Wederzijds vertrouwen  

Een gebrek aan vertrouwen is een belemmering voor PPS, terwijl de aanwezigheid van vertrouwen een 

belangrijke succesfactor voor samenwerking is (Meerts et al., 2022; Meerts, 2019). Ook Warsen et al. 

(2019) zien vertrouwen als een faciliterende voorwaarde voor de prestatie van een publiek-privaat 

samenwerkingsverband. Als er sprake is van vertrouwen, dan kan de ene actor er namelijk op rekenen 

dat de andere actor geen opportunistisch gedrag gaat vertonen (Klijn, Edelenbos & Steijn, 2010; 

Warsen et al., 2019). Volgens Warsen et al. (2019) moet vertrouwen bij een publiek-private 

samenwerking wederzijds zijn. Zij stellen dat het daarvoor belangrijk is om afspraken na te komen en 

rekening te houden met elkaars belangen en intenties. Voor wederzijds vertrouwen kan het behulpzaam 

zijn om een samenwerking aan te gaan binnen een netwerk van bestaande contacten. Door gebruik te 

maken van de contacten uit het eigen netwerk kan een publiek-private samenwerking immers 

gemakkelijker worden opgebouwd (Meerts et al. 2022; Staats, Meerts, Kleemans & Huisman, 2021).      

 Om eventuele argwaan bij beide actoren weg te nemen, worden geregeld convenanten 

gesloten waarin het vertrouwen wordt opgenomen als belangrijke factor. In die convenanten worden 

afspraken gemaakt en doelstellingen vastgelegd. Convenanten kunnen zo een positief effect hebben 

op de ontwikkeling van een vertrouwensrelatie tussen beide actoren. Convenanten kunnen echter niet 

alle argwaan wegnemen, waardoor in sommige gevallen altijd een vertrouwensprobleem blijft bestaan 

(Schuilenburg, 2012). Ook wijst Schuilenburg (2012) erop dat vertrouwen een dynamisch begrip is en 

daardoor lastig te beschrijven is in een convenant.     

 

4.6 Financiële middelen  

Schuilenburg (2012) noemt als succesfactor tevens de aanwezigheid van en duidelijkheid over solide 

financiële middelen. Schuilenburg beschrijft daarom het belang van het bijhouden en inzichtelijk maken 

van de kosten van een samenwerkingsproject. Als de kosten van een samenwerking binnen de perken 

blijven, dan is het aantrekkelijker voor verschillende actoren om (blijvend) te investeren in het 

samenwerkingsverband. Dat er voldoende financiële middelen zijn, is daarnaast belangrijk voor de duur 

van de samenwerking en de mate waarin een project zich verder kan ontwikkelen. Aan de andere kant 

kunnen spanningen en machtsverschillen ontstaan als er sprake is van een ongelijke verdeling van de 

financiële middelen (Schuilenburg, 2012; Walters, 1996). Een grote uitdaging bij een publiek -private 

samenwerkingen is dat er bij zulke projecten bij uitstek actoren aanschuiven met uiteenlopende 

financiële middelen (Bisschop et al., 2019). Van Garsse & Verhoest (2008) wijzen erop dat het 
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belangrijk is om de financiële middelen die benodigd zijn voor het project af te stemmen op de 

onderlinge risicoverdeling.    

 

4.7 Risicoverdeling   

In een systematische review van Osei-Kyei en Chan (2015) naar critical success factors voor PPS-

projecten tussen 1990 en 2013 wereldwijd, komt risicoverdeling naar voren als een van de meest 

fundamentele succesfactoren. Risicoverdeling gaat over het identificeren van de risico’s die het project 

meebrengt en het vastleggen daarvan in een contract of convenant. Daarbij is het belangrijk dat deze 

risico’s gelijkwaardig gedragen worden door de private en publieke actor. Als een gelijkwaardige 

verdeling niet mogelijk is, is het van belang om de risico’s toe te wijzen aan de actor die het best in 

staat is deze risico’s te dragen (Li et al., 2005; Warsen et al., 2019). Daarnaast is het essentieel dat 

beide partijen zich bewust zijn van de risico’s die zij nemen (Ng & Loosemore, 2006). Het overdragen 

van (een groot deel van) de risico’s aan een van beide partijen kan de toekomstige samenwerking 

negatief beïnvloeden (Osei-Kyei & Chan, 2015).   

Een veelvoorkomende valkuil bij de risicoverdeling is om de risico’s enkel op voorhand vast te 

stellen. Risico’s zijn niet statisch en kunnen in de loop van een PPS-project veranderen. Het produceren 

van een risicoverdelingsstrategie is dus niet goed mogelijk , wanneer deze louter voorafgaand aan het 

project wordt vastgesteld (Ng & Loosemore, 2006). Ook stellen Warsen et al. (2019) dat er per project 

en per actor opnieuw gekeken moet worden naar de capaciteiten en middelen van beide actoren om 

bepaalde risico’s te kunnen dragen; standaardbenaderingen zijn om deze reden niet voldoende. Het 

verdelen van de risico’s is volgens Warsen et al. (2019) een goede manier om opportunistisch gedrag 

van beide actoren te voorkomen.      

 

4.8 Communicatie 

4.8.1 Communicatie- en verwachtingsmanagement 

Door Meerts et al. (2022) wordt gewezen op het belang van goede communicatie en een gestructureerd 

verwachtingsmanagement. Zo is het belangrijk dat er helderheid bestaat over de verwachtingen die de 

betrokken partijen van elkaar hebben (Staats et al., 2021). Wanneer de wederzijdse verwachtingen 

helder zijn, presteert een samenwerkingsverband beter (Ellis & Lenczner, 2000). Als er bovendien goed 

en laagdrempelig gecommuniceerd wordt, kunnen potentiële frustraties tijdig worden voorkomen of 

weggenomen, zodat deze de samenwerking niet in de weg kunnen staan (Meerts et al., 2022; Staats 

et al., 2021). Jacobson en Ok Choi (2008) wijzen er bovendien op dat open communicatie kan helpen 

bij het formuleren van een gemeenschappelijk doel, het sluiten van compromissen, alsook het 

versterken van de vertrouwensrelatie.  

 

4.8.2 Optimale informatie-uitwisseling 

Schuilenburg (2012) noemt als een van de succesfactoren voor PPS het belang van een optimale 

informatie-uitwisseling. Daaronder wordt verstaan het uitwisselen van informatie tussen de private 

sector enerzijds en de publieke sector anderzijds (Purtova, 2018). Het delen van informatie kan de 

efficiëntie en werkzaamheid van de dagelijkse operaties binnen het samenwerkingsverband vergroten, 
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terwijl het tegelijkertijd de relatie tussen beide actoren versterkt (Van Goethem & Easton, 2021). 

Andersom kan een gebrek aan informatiedeling van weerskanten de samenwerking in het geding 

brengen (Cools & Verbeiren, 2004). Een belangrijke reden voor een gebrek aan informatiedeling kan 

zijn de angst om belangrijke of privacygevoelige informatie te delen met een andere actor. In de praktijk 

valt geregeld op dat actoren selectief zijn in de informatie die zij wel of niet delen; vaak is er veel meer 

bekend dan daadwerkelijk met elkaar wordt gedeeld (Schuilenburg, 2012).    

Informatie kan gedeeld worden op vrijwillige basis of in tegemoetkoming van een juridische 

verplichting. Daarnaast kan het delen van informatie zowel gestructureerd gebeuren, via reguliere en 

georganiseerde vergaderingen, als ongestructureerd door sporadische informatiedeling en afhankelijk 

van de situatie of behoeften. Staats et al. (2021) onderschrijven daarbij het belang van gelijke en 

wederzijdse informatie- en kennisdeling. Voor een optimale informatie-uitwisseling is het ten slotte 

belangrijk dat er sprake is van wederzijds vertrouwen. Vertrouwen maakt dat beide actoren meer 

inspanningen zullen leveren om de benodigde informatie aan elkaar te verstrekken (Ekblom, 1995; 

Staats et al., 2021). Vermeldenswaardig is bovendien dat informatie-uitwisseling in de literatuur over 

critical success factors in mindere mate naar voren komt als een belangrijke succesfactoren. In de 

eerdergenoemde systematische review van Osei-Kyei en Chan (2015) wordt enkel ‘open 

communicatie’ genoemd, maar wordt niet direct ingegaan op informatie-uitwisseling.     

 

4.8.3 Conflictmanagement  

In de literatuur over critical success factors wordt het belang van conflictmanagement meermaals 

aangestipt (Mohr & Spekman, 1994; Warsen et al., 2019). Onder conflictmanagement wordt verstaan 

de manier waarop beide actoren omgaan met conflicten die zich voordoen gedurende de 

samenwerking. Daarbij kunnen verschillende strategieën worden aangewend om de conflicten op te 

lossen of de escalatie daarvan zoveel mogelijk te beperken. Gedacht kan worden aan mediation en 

arbitrage (Koppenjan, 2007). Conflictmanagement gaat verder dan formele juridische procedures, 

welke vaak te kostbaar zijn of te lang duren (Warsen et al., 2019). Bij conflictmanagement 

onderschrijven Warsen et al. (2019) juist het belang van informele mechanismen, waarover beide 

partijen voorafgaand aan de samenwerking overeenkomen. Onder conflictmanagement valt ook het 

tijdig en proactief identificeren van potentiële toekomstige conflicten (Warsen et al., 2019).     

    

4.9 Politieke steun en juridisch kader 

Osei-Kyei en Chan (2015) noemen de politieke steun als cruciale succesfactor voor PPS. De politiek 

heeft over het algemeen een directe relatie tot het ontwikkelen en implementeren van de publieke 

beleidsvorming. Een positieve houding vanuit de politiek ten overstaan van de private sector bij, zorgt 

voor meer mogelijkheden voor PPS.22 Aan de andere kant is het gebrek aan politieke steun voor PPS-

constructies een valkuil voor dergelijke projecten (Li et al., 2005). Bij gebrek aan politieke steun is het 

immers niet haalbaar om voldoende financiële steun vanuit de overheid te verkrijgen om een project 

 
22 Hier wordt benadrukt dat politieke steun geen statische factor is. Verkiezingen kunnen immers leiden tot een andere 
verhouding in het nationale of gemeentelijke bestuur. Een eerdere coalitie kan bijvoorbeeld prioriteit leggen bij een 

bepaald PPS-construct, terwijl een nieuwe coalitie geen voorstander is van ditzelfde construct. Het voortzetten van een 
politiek omstreden project kan moeilijkheden opleveren.  
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van de grond te krijgen (Jacobson & Ok Choi, 2008; Osei-Kyei & Chan, 2015). Wanneer sprake is van 

meer politieke steun, zijn bovendien meer organisaties bereid om te investeren en bij te dragen aan 

een PPS-constructie (Osei-Kyei & Chan, 2015). In lijn met de politieke steun wordt ook het belang van 

een bevorderlijk juridisch kader benadrukt (Li et al., 2005; Osei-Kyei & Chan, 2015). Geschikte wet- en 

regelgeving maakt het immers eenvoudiger om publiek-private samenwerkingsprojecten vorm te 

geven, zonder dat daarbij rekening gehouden moet worden met juridische restricties (Bennett, 1998).     

 

4.10 Conclusie   

Verschillende succesfactoren blijken een rol te spelen bij het succes van publiek-private 

samenwerkingen. Deze factoren kunnen worden afgeleid uit de multi-agency approach – een 

benadering die in de criminologie wordt toegepast bij de lokale aanpak en preventie van kleine 

criminaliteit. Voor publiek-private samenwerkingen in andere domeinen, zoals de infrastructuur of 

bouwindustrie, wordt bij het identificeren van succesfactoren gebruikgemaakt van het CSF-model. In 

de bestuurskundige analyse valt op dat het CSF-model het belang van de succesfactoren uit de multi-

agency approach grotendeels bevestigt. Deze factoren zijn: structuur en coördinatie van het 

samenwerkingsverband, helder omschreven doelen en belangen, wederzijds vertrouwen, 

aanwezigheid van financiële middelen en optimale informatie-uitwisseling. De optimale informatie-

uitwisseling komt echter vooral voor in interpretaties van de multi-agency approach, terwijl deze een 

minder grote rol speelt binnen het CSF-model.     

Nu zowel vanuit een sociologische als een bestuurskundige beschouwing is gekeken naar het 

PPS-vraagstuk, rijst de vraag hoe publiek-private samenwerkingen zich manifesteren in verschillende 

Europese landen. De volgende hoofdstukken bestaan uit een vergelijkende studie om een beter inzicht 

te krijgen in het PPS-concept in Nederland ten opzichte van de volgende drie landen: België, Engeland 

en Wales.         
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5. Publiek-private samenwerkingen in Nederland 

Hoofdstuk 5 is het eerste hoofdstuk van de vergelijkende studie tussen Nederland, België, Engeland 

en Wales. Om de positie van de private beveiligingssector en PPS per land te beschrijven, is een aantal 

elementen onderzocht. Deze elementen worden voor ieder land op een gelijkwaardige wijze toegelicht. 

Dit hoofdstuk begint met een toelichting van de omvang en het werkveld van de private sector in de 

eerste paragraaf. De daaropvolgende elementen bestaan uit de nationale wet- en regelgeving 

(paragraaf 5.2), het politiek-economische klimaat (paragraaf 5.3), het politiebestel (paragraaf 5.4) en 

de visie van de politie op PPS (paragraaf 5.5). In dit hoofdstuk staat Nederland centraal.        

 

5.1 Omvang en werkveld van de private beveiligingssector 

5.1.1 Omvang van de private sector  

Sinds 2001 wordt door de Nederlandse Veiligheidsbranche jaarlijks een branchescan uitgevoerd onder 

de leden van de branchevereniging.23 Uit de branchescan over 2021 blijkt dat er in totaal 24.896 

(vergunde) personen werkzaam zijn binnen de private sector en dat de omzet wordt geschat op €1.348 

miljard (De Nederlandse Veiligheidsbranche, 2022).24 In Tabel 1 wordt de ontwikkeling in de omvang 

van de private sector over de periode 2012-2021 weergegeven. Daarin valt op dat de private 

beveiligingssector al geruime tijd krimpt. Ten opzichte van het aantal private beveiligers in 2018 is het 

aantal private beveiligers in 2021 met 8,4% gedaald. Bij het beschrijven van deze trend is het van 

belang om stil te staan bij de impact van de coronacrisis. In de branchescan van 2020 en 2021 wordt 

beschreven dat de impact van de pandemie op de omzet en de personeelsbezetting groot is, waarbij 

vooral de horeca- en evenementenbranche hard getroffen is (De Nederlandse Veiligheidsbranche, 

2021; 2022). Tegelijkertijd laten de cijfers zien dat ook de politieorganisatie te maken heeft gehad met 

een daling in het aantal medewerkers, maar dat de organisatie de afgelopen jaren weer aan het groeien 

is. Het aantal private beveiligers blijft daarmee kleiner dan het aantal politieagenten in Nederland.    

 

Tabel 1.  

De brancheomvang van de private sector in aantal personen ten opzichte van de omvang van de politie 

in personen in Nederland 

 Aantal vergunde private 

beveiligers 

Aantal politieagenten Aantal private beveiligers per 

politieagent 

2012 34.209 65.529 0,52 

2015 27.928 65.000 0,43 

2018 27.899 59.450 0,47 

2021 24.896 63.131 0,39 

Noot: de cijfers zijn afkomstig uit de branchescans van de Nederlandse Veiligheidsbranche over de kalenderjaren 2012, 2015,  

2018 en 2021 (zie de Nederlandse Veiligheidsbranche, 2013; 2016; 2019b; 2022). Met betrekking tot de private sector zijn zowe l 

 
23 De leden van de branchevereniging beslaan het merendeel (ongeveer 90%) van de totale private veiligheidsmarkt (de 
Nederlandse Veiligheidsbranche, 2022). 
24 Aan deze branchescan hebben 35 leden van de vereniging deelgenomen; dit is 69% van het totaal aantal leden. De ze 

informatie wordt aangevuld met en gecontroleerd aan de hand van een aantal externe bronnen om de cijfers zo accuraat 
mogelijk te schatten.  
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de technische beveiliging als particuliere recherchebureaus buiten beschouwing gelaten over kalenderjaren 2018 en 2021. Let  

wel dat bij de branchescan over kalenderjaar 2012 en 2015 alleen de technische beveiliging buiten beschouwing is gelaten.  

  

5.1.2 Voornaamste activiteitsgebieden     

In de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus wordt een onderscheid gemaakt 

tussen beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (de inhoud en betekenis van deze wet voor de 

PPS-praktijk wordt verder toegelicht in paragraaf 2). De beveiligingsorganisaties verrichten 

beveiligingswerkzaamheden, welke in de wet omschreven worden als “het bewaken van de veiligheid 

van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in 

gebouwen.”25 Wat betreft beveiligingsorganisaties maakt de Wpbr een onderscheid tussen particuliere 

beveiligingsbedrijven, welke beveiligingswerkzaamheden uitvoeren voor derden, en 

bedrijfsbeveiligingsdiensten, welke beveiligingswerkzaamheden voor de eigen organisatie verrichten. 26 

Daarnaast onderscheidt de Wpbr recherchebureaus die vanuit een winstoogmerk 

recherchewerkzaamheden uitvoeren, te weten “het vergaren en analyseren van gegevens .”27 De 

Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr) geeft op basis van de 

bedrijfsactiviteiten een overzicht van de voornaamste activiteitsgebieden voor de gehele branche:    

• Manbewaking (ook wel particuliere beveiliging of bewaken en beveiligen);    

• Particuliere alarmcentrales;  

• Geld- en waardetransport;   

• Particuliere onderzoeksbureaus, en  

• Evenementen- en horecabeveiliging.28    

 

De gedragscode uit de Rpbr specificeert de voornaamste activiteiten voor de particuliere 

onderzoeksbureaus.29 Deze activiteiten zijn de volgende: openbronnenonderzoek, het interviewen of 

observeren van personen (zo mogelijk met technische hulpmiddelen), het opnemen en/of afluisteren 

van communicatie, doorzoeking van huisvuil aan de straat, doorzoeken van digitale of 

geautomatiseerde voorzieningen en het doen van proefaankopen. De genoemde activiteiten zijn geen 

activiteiten die door een gewone burger niet ondernomen kunnen worden.30 De Wpbr en Rpbr 

verschaffen daarentegen geen overzicht van de voornaamste activiteiten van de private 

beveiligingsorganisaties. Een analyse van de Nederlandse websites van de grootste private 

beveiligingsorganisaties, zoals G4S, Trigion en Securitas, laat zien dat de voornaamste activiteiten van 

dergelijke organisaties in Nederland onder andere zijn: persoonsbeveiliging, objectbeveiliging, mobiele 

surveillance, cameratoezicht en alarmopvolging, verkeersbegeleiding en crowdmanagement.   

 

 

 
25 Art. 1 lid c-d Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 
26 Art. 3 lid a en d van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.  
27 Art. 1 lid e-f Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. 
28 Ook deze regeling wordt nader toegelicht in paragraaf 5.2  
29 Zie bijlage 6 ‘Privacycode sector particuliere onderzoeksbureaus van de vereniging van particuliere 
beveiligingsorganisaties’ in de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.  
30 Zie bijlage 6: hoofdstuk 7 van de (privacy)gedragscode in de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en  
recherchebureaus voor een volledig overzicht van de geldende beperkingen en sectornormeringen van deze activiteiten.  
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Casus 1: Toezichtmodel Rotterdam Centrum 

In 2004 is in Rotterdam een project gestart om de sociale veiligheid en de leefbaarheid van de stad te verbeteren. Dit 

project is een publiek-privaat toezichtmodel, waarin verschillende overheidspartijen (politie, gemeente en het OM) en een 

aantal private bedrijven (o.a. Trigion, MAATbeveiliging en RET) samenwerken om criminaliteit en overlast in de stad terug 

te dringen (De Nederlandse Veiligheidsbranche, 2014; Telengy, 2015). De betrokken partijen zorgen voor een 

geïntegreerde aanpak van de stadsproblemen door afspraken te maken over de capaciteitsinzet en werkwijze (De 

Nederlandse Veiligheidsbranche, 2014). De functie van de private partijen is het verrichten van actief toezicht om te 

zorgen voor preventie van criminaliteit en overlast. Daarnaast kunnen zij personen aanspreken op overlastgevend of 

crimineel gedrag (bijvoorbeeld bedelen, drugs dealen en agressie). Bovendien kan de politie de private partijen specifiek 

verzoeken om bepaalde verdachte personen of situaties in de gaten te houden (De Nederlandse Veiligheidsbranche, 

2014; Telengy, 2015). De private partijen kunnen een rapport opmaken over overlastgevende personen of deze uit het 

toezichtsgebied verwijderen, maar in geval van een (heterdaad)aanhouding dient de verdachte direct te worden 

overgedragen aan de politie (Telengy, 2015). Voor de effectiviteit van het toezichtmodel is het delen van informatie 

noodzakelijk. Daarom is voor dit samenwerkingsverband een informatie-uitwisselingsconvenant opgesteld. De informatie 

die onderling wordt gedeeld, bestaat voornamelijk uit basale kenmerken van (potentiële) daders en overlastgevende 

personen, de locatie van het gedrag of voorval en eventuele kentekens van betrokken voertuigen. Deze informatie wordt 

gedeeld middels dagelijkse briefings en een driewekelijks handhavingsoverleg. Ook dragen de private beveiligers 

portofoons en kunnen ze op ieder moment contact leggen met de politie (De Nederlandse Veiligheidsbranche, 2014; 

Telengy, 2015). In 2019 werd een verlenging voor het project van vijf jaren getekend.31  

 

5.1.3 Bevoegdheden         

Voor de bevoegdheden van de private beveiligingssector wordt een onderscheid gemaakt tussen het 

private en het publieke domein. De Wpbr expliciteert niet dat de werkzaamheden van de private 

beveiligingssector louter in het private domein verricht dienen te worden. Particuliere beveiligers en 

onderzoekers kunnen dus opereren in het private en het publieke domein, maar de bevoegdheden 

lopen op beide domeinen uiteen (Batelaan & Bos, 2003; Bervoets & Eijgenraam, 2014).     

 

Publieke domein  

In publieke domeinen kunnen de bevoegdheden van beveiligingspersoneel worden vergeleken met die 

van gewone burgers (Batelaan & Bos, 2003; Schuilenburg, Van Calster & Guitjens, 2010; Terpstra et 

al., 2013).32 In de publieke ruimte draagt de politie eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid en 

hebben private beveiligers geen formele bevoegdheid om in te grijpen (Van Steden & Meijer, 2018). De 

voornaamste bevoegdheid van de private beveiliger in het publieke domein is het burgerarrest. 

Wanneer een private beveiliger iemand op heterdaad betrapt op het plegen van een strafbaar feit, mag 

een beveiliger, net als een gewone burger, de verdachte aanhouden. De verdachte dient daarna 

overgedragen te worden aan een opsporingsambtenaar.33 Om te voorkomen dat de verdachte 

wegkomt, mag een private beveiliger proportionele dwang uitoefenen om de persoon ter plaatse op te 

houden in afwachting van de komst van een opsporingsambtenaar. Het gebruik van geweld is niet 

toegestaan (Bervoets & Eijgenraam, 2014; Van Der Vijver et al., 2017).    

 
31 Zie de website van Trigion. Geraadpleegd op 6 juni 2022 via https://www.facilicom.nl/nl/nieuws/trigion-tekent-
vernieuwd-convenant-toezichtmodel-rotterdam-centrum  
32 Dit wordt tevens beaamd door Justis, de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zie 

https://justis.nl/service-contact/veelgestelde-vragen/particuliere-beveiliging-en-recherche  
33 Zie Art. 53 Wetboek van Strafvordering.  

https://www.facilicom.nl/nl/nieuws/trigion-tekent-vernieuwd-convenant-toezichtmodel-rotterdam-centrum
https://www.facilicom.nl/nl/nieuws/trigion-tekent-vernieuwd-convenant-toezichtmodel-rotterdam-centrum
https://justis.nl/service-contact/veelgestelde-vragen/particuliere-beveiliging-en-recherche
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 De private beveiliger wijkt af van de gewone burger door de bevoegdheden die de Wpbr aan 

de private beveiligingssector verleent. De Wpbr maakt allereerst duidelijk dat vergunde bedrijven de 

mogelijkheid hebben om gebruik te maken van een hond bij het verrichten van de werkzaamheden.34 

Daarvoor dient wel toestemming verkregen te worden bij een instantie die over goedkeuring van de 

minister beschikt (bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging).35 Ten tweede zijn 

beveiligers en onderzoekers bevoegd om handboeien te gebruiken, wanneer een op heterdaad 

aangehouden persoon zich probeert te onttrekken of een gevaar voor de veiligheid van de persoon zelf 

of anderen vormt. Handboeien mogen alleen worden ingezet als het gebruik hiervan redelijk is en 

gematigd wordt toegepast. Ook voor deze bevoegdheid is eerst toestemming van de minister nodig.36 

Bervoets en Eijgenraam (2014) stellen dat de toestemming voor het gebruik van handboeien, voor 

zover bekend, maar één keer is verleend. Daarom concluderen zij dat de wetgever uitgaat van een 

verbod op het gebruik van handboeien. Een derde bevoegdheid is het al dan niet dragen van een 

uniform. In beginsel zijn private beveiligers verplicht een uniform te dragen die is goedgekeurd door de 

minister.37 De Wpbr maakt echter duidelijk dat de minister bij sommige beveiligingswerkzaamheden 

ontheffing kan verlenen voor deze verplichting.38  

 

Private domein   

In het private domein heeft beveiligingspersoneel meer mogelijkheden. Beveiligingspersoneel heeft een 

aantal civielrechtelijke bevoegdheden, welke worden ontleend aan het privaatrecht. Door middel van 

bezoekersvoorwaarden en huisregels staat het private beveiligers vrij om te handhaven wat wel en niet 

geaccepteerd wordt op een bepaalde locatie. Deze regels kunnen een aanvulling vormen op de 

algemene wet- en regelgeving (Bervoets & Eijgenraam, 2014; De Greeff, Goossens, Sannen, Kooke & 

Van Hasselt, 2017). Particuliere beveiligers mogen bijvoorbeeld bij evenementen, wanneer de 

organisator of eigenaar van een locatie daar om vraagt, een visitatie uitvoeren. Dit is niet hetzelfde als 

de bevoegdheid tot fouilleren en dient daarom op vrijwillige basis te gebeuren. De visitatie kan dienen 

om het meebrengen van strafrechtelijk verboden goederen (zoals drugs) te voorkomen, maar ook het 

meebrengen van legale goederen, zoals eigen etenswaren, kan voor bepaalde evenementen worden 

verboden. Daarnaast mogen beveiligers om een identificatiebewijs vragen (Bervoets & Eijgenraam, 

2014; Bongers, 2011). Bezoekers van zulke evenementen, of andere private locaties, hoeven zich niet 

aan de eisen van de private beveiligers te houden. De beveiligers mogen wel consequenties verbinden 

aan niet-naleving door de toegang tot het evenement te ontzeggen of de persoon te verwijderen van 

het terrein (Bervoets & Eijgenraam, 2014; Van Steden & Meijers, 2018).       

 

Private buitengewone opsporingsambtenaren 

In Nederland bestaat er de mogelijkheid om de private sector in te schakelen voor het inhuren van 

(private) buitengewone opsporingsambtenaren (boa). Deze boa’s worden door de gemeenten 

 
34 Art. 6 lid g Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.  
35 Art. 17 Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.  
36 Art. 9 lid 3-6 Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.  
37 Art. 9 lid 1 Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.  
38 Art. 9 lid 2 Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. 
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ingehuurd en ingezet op openbare domeinen (Terpstra, 2012; Terpstra et al., 2013). Tot de 

bevoegdheden van de private boa’s behoort onder meer het opvragen van een identificatiebewijs, het 

bekeuren van parkeerovertredingen en het opmaken van een proces-verbaal ten aanzien van een 

overtreding van een Algemene Plaatselijke Verordening.39 Hoewel private en publieke boa’s nagenoeg 

dezelfde taken en functies verrichten, beschikken private boa’s niet over geweldsbevoegdheden. 

Private boa’s mogen bijvoorbeeld alleen handboeien dragen, terwijl publieke boa’s toestemming 

kunnen krijgen tot het dragen van een wapenstok en pepperspray. Bovendien hebben private boa’s, in 

tegenstelling tot publieke boa’s, geen toegang tot politiesystemen. De politie behoudt altijd de 

operationele regie en private boa’s moeten herkenbaar zijn als gemeentelijke ambtenaar en mogen 

daarom geen bedrijfsuniform dragen (Terpstra, 2012). Dit heeft te maken met het verbod op het 

verrichten van private beveiligingsactiviteiten, wanneer tegelijkertijd werkzaamheden voor de politie 

worden verricht.40     

 

5.2 Nationale wet- en regelgeving   

5.2.1 Politieke achtergrond: de regulering van de private sector  

De opmars van de private beveiligingssector in de jaren tachtig heeft geleid tot de noodzaak om deze 

sector te reguleren. Gedurende de opmars van de private beveiligingssector viel de sector in Nederland 

formeel onder de ‘Wet op de weerkorpsen’ uit 1936 voor het tegengaan van paramilitaire milities. Omdat 

de wet vooral gericht was tegen de Nationaal Socialistische Beweging, volstond het post-oorlog niet 

meer om de private beveiligingssector onder deze wet te laten vallen (Devroe & Terwel, 2015). Om de 

betrouwbaarheid van de private sector te garanderen, constateerde de Tweede Kamer in 1993 dat er 

specifieke wettelijke waarborgen moesten worden opgesteld.41 Ter vervanging van de Wet op de 

weerkorpsen wordt daarom op 24 oktober 1997 nieuwe wetgeving geïntroduceerd onder de naam ‘Wet 

particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus’. De wet formuleert als voornaamste doel het 

stellen van voorwaarden aan het functioneren van private organisaties in het veiligheidsdomein. 42 Het 

bevorderen van publiek-private samenwerking wordt in de wet niet benoemd. Het belang van publiek-

private samenwerking komt enkel kort naar voren in een kamernota over het wetsvoorstel. Zo beschrijft 

de nota dat de Tweede Kamer voordelen ziet in een samenwerking tussen de politie en private 

beveiliging, mits hier duidelijke afspraken over worden gemaakt onder concrete begrenzingen.43     

Publiek-private samenwerkingen worden in het Nederlandse veiligheidsdomein tegenwoordig 

regelmatig toegepast (Sanders, 2017). Dat PPS een plek inneemt op de politieke agenda, wordt onder 

meer duidelijk in het huidige coalitieakkoord van 2021-2025.44 Hoewel een versteviging van publiek-

private samenwerking daarin niet als zodanig wordt benoemd, komt wel de meerwaarde van PPS op 

 
39 Zie ook ‘Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar’ (2021, 5 maart). Geraadpleegd op 8 juni 2022 via 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039766/2021-03-05  
40 Art. 5 lid 2 van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.  
41 Kamerstukken II 1993/94, 23478, nr. 3, p. 2  
42 Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. (2013, 4 juli). Geraadpleegd via 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008973/2013-07-04  
43 Kamerstukken II 1996-97, 23478, nr. 10, p. 6 
44 VVD, D66, CDA en ChristenUnie (2021, 15 december). Omzien naar Elkaar, Vooruitkijken naar de Toekomst: 
coalitieakkoord 2021-2025. Geraadpleegd op 22 december 2021 via 

https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-
vooruitkijken-naar-de-toekomst. Zie pagina 16-18. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0039766/2021-03-05
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008973/2013-07-04
https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst


DE VERSTEVIGING VAN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN 

42 

 

een aantal punten naar voren. Sinds de inwerkingtreding is de Wpbr slechts incidenteel en op kleine 

aspecten gewijzigd – voor het laatst op 4 juli 2013 – maar is de wetgeving nooit ingrijpend veranderd.45 

Uit verschillende hoeken wordt kritiek geleverd op de huidige wetgeving in Nederland. Zo heeft de 

Inspectie Justitie en Veiligheid (2022) recent de behoefte aan bijstelling van de verouderde wet - en 

regelgeving benadrukt. Technologische ontwikkelingen en het groeiende belang van 

privacybescherming roepen twijfels op over de toepasbaarheid van de oude wetgeving op de huidige 

private beveiligingssector (Inspectie Justitie en Veiligheid, 2022). Ook vanuit de private 

beveiligingssector wordt regelmatig gelobbyd voor een herziening van de Wpbr. Recent pleitte de 

Nederlandse Veiligheidsbranche in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid 

voor een fundamentele modernisering van de Wpbr.46 Volgens de branche is de modernisering van de 

Wpbr een belangrijke randvoorwaarde voor een versteviging van publiek-private samenwerking.47  

 

5.2.2 Het juridische kader      

De private beveiligingssector wordt in Nederland hoofdzakelijk gereguleerd door de Wet particuliere 

beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.48 De Wpbr stelt een algemeen kader waarbinnen 

beveiligingsorganisaties en recherchebureaus moeten opereren. Zo beschrijft de Wpbr onder meer de 

vergunningsverplichting voor rechtspersonen en natuurlijke personen in de private sector. Daarnaast 

stelt de Wpbr een aantal eisen aan vergunningsaanvragers, onder meer met betrekking tot de 

betrouwbaarheid en bekwaamheid van de aanvrager. Verder worden in de wet eisen gesteld aan de 

kwaliteit van de private beveiligingssector, bijvoorbeeld door de uniformverplichting en de 

opleidingseisen. In de Wpbr wordt veel ruimte gelaten voor de Minister van Justitie en Veiligheid om bij 

ministeriële regeling nader invulling te geven aan het wettelijke kader. De invulling van de minister is 

vastgelegd in de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus .49 De Rpbr strekt 

voornamelijk tot een uitwerking van de kwaliteitseisen. Daarnaast verplicht de Rpbr particuliere 

recherchebureaus tot het opstellen en naleven van een (privacy)gedragscode.50 Als aanvulling op het 

bovenstaande kader zijn er de Beleidsregels particuliere beveiligingsorganisaties en 

recherchebureaus51 (Bpbr). Daarin zijn een aantal praktische beleidsregels vastgelegd (bijvoorbeeld 

rondom de goedkeuring van uniformen). In geen van de bovenstaande wet- en regelgeving worden 

regels of afspraken rondom publiek-private samenwerkingen vastgelegd. Publiek-private 

 
45 Voor de inhoud van alle wetswijzigingen vanaf 1997 kan de volgende webpagina van de overheid geraadpleegd worden: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008973/2013-07-04/0/informatie#tab-wijzigingenoverzicht  
46 Zie de brief aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (nummer 20220428.01), 
ondertekend door de voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche. (2022, 28 april). Geraadpleegd via 

https://www.veiligheidsbranche.nl/moderniseer-wpbr-en-verbeter-toezicht-en-handhaving-door-de-
politie/#:~:text=Gorinchem%2C%2011%20mei%202022%20%E2%80%93%20De,die%20wet%20door%20de%20politie   
47 Zie de brief aan de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (nummer 2.748.927), ondertekend door de 

voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche. (2022, 2 februari). Geraadpleegd via 
https://www.veiligheidsbranche.nl/veiligheidsbranche-kan-helpen-omvangrijke-taak-politie-uitvoerbaar-te-houden/  
48 Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. (2013, 4 juli). Geraadpleegd via 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008973/2013-07-04  
49 Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. (2019, 1 april). Geraadpleegd via 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0010256/2022-04-01#Paragraaf11a_Artikel23a  
50 Art. 23a Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.  
51 Beleidsregels particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. (2019, 12 april). Geraadpleegd via 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042108/2019-04-12  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0008973/2013-07-04/0/informatie#tab-wijzigingenoverzicht
https://www.veiligheidsbranche.nl/moderniseer-wpbr-en-verbeter-toezicht-en-handhaving-door-de-politie/#:~:text=Gorinchem%2C%2011%20mei%202022%20%E2%80%93%20De,die%20wet%20door%20de%20politie
https://www.veiligheidsbranche.nl/moderniseer-wpbr-en-verbeter-toezicht-en-handhaving-door-de-politie/#:~:text=Gorinchem%2C%2011%20mei%202022%20%E2%80%93%20De,die%20wet%20door%20de%20politie
https://www.veiligheidsbranche.nl/veiligheidsbranche-kan-helpen-omvangrijke-taak-politie-uitvoerbaar-te-houden/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008973/2013-07-04
https://wetten.overheid.nl/BWBR0010256/2022-04-01#Paragraaf11a_Artikel23a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042108/2019-04-12
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samenwerkingen worden in Nederland veelal vastgelegd op een informele basis, voornamelijk in de 

vorm van convenanten (Van Lakerveld et al., 2019). 

 

5.2.3 Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving     

In het kader van de kwaliteit van de bovenstaande regelgeving, is het onderzoek van Button en 

Stiernstedt (2018) noemenswaardig. De auteurs hebben een vergelijkend onderzoek gedaan naar de 

kwaliteit van de wettelijke regulering van de private beveiligingssector in Europese landen. De studie 

omvat in totaal 26 landen van de Europese Unie. Op basis van verschillende aspecten, zoals 

onderwijsvereisten, reikwijdte van de wetgeving, de toezichthoudende instantie en 

vergunningsvereisten, hebben zij een getalsmatige eindscore gekoppeld aan de wettelijke regulering 

per land. Het maximale aantal punten dat een land kan behalen, is 100 en staat voor een perfecte 

kwaliteit. Nederland eindigt in dit onderzoek met een totaalscore van 62 punten en wordt daarmee lager 

beoordeeld dan het gemiddelde van 64 punten.52 In de praktijk blijkt het toezichtsysteem uit de Wpbr 

een van de zwakste punten van de wetgeving te zijn.  

 

Toezicht en handhaving     

De Wpbr belast politieambtenaren met het toezicht op de private beveiligingssector.53 In de praktijk is 

het toezicht op en de handhaving van de Wpbr een korpscheftaak en ligt dit de verantwoordelijkheid 

daarvoor dus bij de korpschef van de Nationale Politie. Alle regionale politie-eenheden hebben een 

eigen team voor de uitvoering van deze korpscheftaken (Inspectie Justitie en Veiligheid, 2020-2021). 

De werkinstructie van de politie omtrent de Wpbr54 maakt duidelijk dat de korpschef 

eindverantwoordelijk is voor de controle op de naleving van vergunningen en verklaringen van 

betrouwbaarheid. Er kan zowel regulier toezicht (door de basisteams van de politie) als specialistisch 

toezicht (door het team korpschefstaken) worden gehouden. Het toezicht kan zowel administratief van 

aard zijn, als ter plaatse gebeuren. Onder de toezichtstaken vallen in ieder geval de controle op (het 

gebruik van) de vergunning en de bijbehorende voorwaarden, plaatselijke controle op overtreding en 

van de regelgeving en controle op de (beveiligings- of recherche)werkzaamheden.55   

 Bij overtredingen, nalatigheid of misdragingen dient de korpschef te handhaven. De 

handhaving van de Wpbr geldt alleen voor vergunde bedrijven. Niet-vergunde bedrijven begaan een 

strafrechtelijke overtreding en vallen daarom onder het strafrecht.56 Bij vergunde bedrijven en personen 

strekt de handhaving van de Wpbr louter tot de toepassing van bestuursrechtelijke 

handhavingsbevoegdheden. Er zijn in totaal vier beschikbare handhavingsmiddelen. De eerste is het 

 
52 Zie Tabel 2 uit Button en Stiernstedt (2018) voor een volledig overzicht van alle onderzochte aspecten en de 
puntenverdeling over deze aspecten per land.  
53 Art. 11 lid 1 Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.  
54 Zie ‘Werkinstructie Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Eindversie, vastgesteld d.d. 16 
februari 2017 door de korpsleiding. (2017, 1 mei). Geraadpleegd via 
https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/mandaten-en-regelingen/directie/werkinstructie-wpbr.pdf 
55 Zie ‘Werkinstructie Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Eindversie, vastgesteld d.d. 16 

februari 2017 door de korpsleiding. (2017, 1 mei). Geraadpleegd via 
https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/mandaten-en-regelingen/directie/werkinstructie-wpbr.pdf 
56 Het verrichten van beveiligingswerkzaamheden of recherchewerkzaamheden zonder vergunning is strafbaar gesteld 

in de Wet op de economische delicten. Wet op de economische delicten. (2022, 2 maart). Geraadpleegd via 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002063/2022-03-02 

https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/mandaten-en-regelingen/directie/werkinstructie-wpbr.pdf
https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/mandaten-en-regelingen/directie/werkinstructie-wpbr.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002063/2022-03-02
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geven van een aanwijzing en kan door het team korpscheftaken zelfstandig ondernomen worden. De 

overige middelen betreffen het geven van een advies aan de Minister van Justitie en Veiligheid inzake 

het afgeven van een waarschuwing, bestuurlijke boete (van ten hoogste €11.250) of het ten dele of 

geheel intrekken van de vergunning.57 De bevoegdheid tot uitvoering van de betreffende sancties ligt 

bij de minister van Justitie en Veiligheid.58   

  Al ruim 20 jaar wordt er benadrukt dat de politie te weinig tijd vrijmaakt voor het toezicht op de 

Wpbr (Batelaan & Bos, 2003; Inspectie Justitie en Veiligheid, 2022). De politie prioriteert vooral de 

vergunningverlening. Controles op naleving van de wet- en regelgeving worden in slechts een paar 

politieregio’s steekproefsgewijs uitgevoerd en vinden in veel politieregio’s überhaupt niet plaats. 

Daarnaast worden de controles zeer gericht uitgevoerd; vooral de horeca- en evenementenbeveiliging 

in grote steden wordt onderworpen aan regelmatige controles (Batelaan & Bos, 2003). Aan het gebrek 

van adequate controle liggen een aantal redenen ten grondslag, waaronder het capaciteitstekort bij de 

politie, het ontbreken van bewijslast en de zwakke informatiepositie van de basisteams. Het toezicht 

door de politie is daarom incident-gedreven in plaats van risicogestuurd (Batelaan & Bos, 2003; 

Inspectie Justitie en Veiligheid, 2022). Als aanvullend punt wordt door de Inspectie Justitie en Veiligheid 

(2022) genoemd dat de wet- en regelgeving voor een groot deel gedateerd is en daarom niet meer 

aansluit bij de actualiteit. Met alle (technologische) ontwikkelingen van de laatste decennia blijken 

sommige verouderde regelingen niet meer efficiënt te zijn in de huidige maatschappij. Daarbij kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan het vereiste om voor iedere persoon een bedrijfsgebonden 

identificatiepas aan te vragen. Dergelijke gedateerde regelingen leiden tot extra werk en bemoeilijken 

zo het toezicht op de branche (Inspectie Justitie en Veiligheid, 2022).     

 

Keurmerken   

Door de Nederlandse Veiligheidsbranche is een aantal beveiligingskeurmerken ontwikkeld.59 Met een 

keurmerk kan een beveiligingsbedrijf aantonen een professionele en betrouwbare partij te zijn. Veel 

opdrachtgevers geven de voorkeur aan samenwerking met een beveiligingsbedrijf dat beschikt over 

een keurmerk.60 Aan bedrijven die het keurmerk willen verkrijgen, worden aanvullende eisen gesteld. 

Voorbeelden zijn het naleven van de CAO Particuliere Beveiliging, maar ook het nemen van preventieve 

maatregelen om infiltraties vanuit de georganiseerde criminaliteit te voorkomen (De Nederlandse 

Veiligheidsbranche, 2017). De Adviesraad Kwaliteitsbevordering, een verenigingsorgaan ingesteld 

voor het toezicht op de keurmerken, geeft voortdurend advies over het bevorderen van de kwaliteit van 

de beveiligingsbranche. Ook heeft de Adviesraad de bevoegdheid om kwaliteitsregelingen te wijzigen. 

De raad wordt vertegenwoordigd door stakeholders uit diverse branches, zoals de wetenschap, de 

 
57 Zie ‘Werkinstructie Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Eindversie, vastgesteld d.d. 16 
februari 2017 door de korpsleiding. (2017, 1 mei). Geraadpleegd via 
https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/mandaten-en-regelingen/directie/werkinstructie-wpbr.pdf  
58 Zie bijv. Art. 14 en 15 Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.  
59 Zie de webpagina van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Geraadpleegd op 16 mei 2022 via 
https://www.veiligheidsbranche.nl/keurmerken/  
60 De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft een aantal keurmerken ontwikkeld. Het meest reguliere keurmerk is het 

Keurmerk Beveiliging, welke is bedoeld voor de meest voorkomende beveiligingsvormen, zoals objectbeveiliging en 
alarmopvolging.  

https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/mandaten-en-regelingen/directie/werkinstructie-wpbr.pdf
https://www.veiligheidsbranche.nl/keurmerken/
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politie en de particuliere branche.61 Deze keurmerken worden daarom gezien als een vorm van 

onafhankelijk toezicht op de private sector.       

 

5.3 Politiek-economische klimaat in Nederland 

Met betrekking tot het politiek-economische klimaat behoort Nederland, samen met andere landen in 

het noorden en centrum van Europa, tot de staat-gecentreerde landen. Deze landen hechten veel 

waarde aan publieke diensten en beschouwen de politie en policing als iets wat bij voorkeur onder de 

verantwoordelijkheid van de staat valt (Crawford, 2002; Van Lakerveld et al., 2019; Zedner, 2003). 

Neoliberale tendensen zoals het afstoten van publieke taken naar het maatschappelijk middenveld, 

worden in deze landen minder sterk herkend dan bijvoorbeeld in Angelsaksische landen (Schuilenburg 

& Van Swaaningen, 2013). Over het algemeen wordt daarom ook gesteld dat de pluralisering van de 

politiefunctie in deze landen minder sterk naar voren komt (Leloup & White, 2021).   

Toch worden de effecten van liberalisering en privatisering vanaf de jaren negentig ook herkend 

in Nederland en dringt bijvoorbeeld het marktkapitalisme steeds verder door (zie ook hoofdstuk 2) 

(Bortolotti & Milella, 2006; Mahnkopf, 2008). In Nederland wordt dit het voornamelijk veroorzaakt door 

de VVD die vanaf de jaren tachtig pogingen heeft gedaan om het neoliberale denken meer draagvlak 

te geven in de beleidsvorming. De kabinetten-Lubbers hebben gezorgd voor een koerswijziging in het 

Nederlandse beleid, waarmee privatisering, decentralisatie en deregulering steeds meer de kern 

worden van een op het neoliberalisme gestuurde beleidsvorming. Geleidelijk aan ontstaat er daarmee 

een toenemend marktgerichte consensus (Oudenampsen & Mellink, 2019). Het is vooral de VVD die 

het belang van de private beveiligingssector en publiek-private samenwerking behartigt (Van Keken & 

Kuijpers, 2020).62 Een goed voorbeeld hiervan staat in het verkiezingsprogramma van de VVD uit 

2010:63 “Een aantal beveiligingstaken kan goedkoper en beter door beveiligingsorganisaties worden 

uitgevoerd. De politie kan zich dan richten op echte politietaken.” (p. 28).  

Hoewel de privatiseringstendensen weldegelijk hebben plaatsgevonden in Nederland, blijft 

Nederland in de kern een ‘welfare-oriented’ gemeenschap, waarin het uitbesteden en contracteren van 

publieke diensten aan private bedrijven niet per definitie ‘gewoon’ is. Politietaken worden, vanwege een 

grotere mate van achterdocht bij de Nederlandse overheid, minder onderworpen aan marktgerichte 

hervormingen dan in Angelsaksische landen (Jones, Van Steden & Boutellier, 2009). Kenmerkend voor 

Nederland is dat er vooral op lokaal niveau steun is voor publiek-private samenwerking (Jones et al., 

2009; Van Montfort et al., 2012; Terpstra & Kouwenhoven, 2004). Politieke steun voor een landelijk 

beleid gericht op privatisering is echter zeer beperkt (Jones et al., 2009). Daar komt bij dat het 

Nederlandse Kenniscentrum PPS, na de oprichting in 1999, alweer in het begin van de jaren 2000 werd 

opgeheven. Het Kenniscentrum PPS behoorde tot het ministerie van Financiën en had tot doel om PPS 

 
61 Zie de webpagina van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Geraadpleegd op 16 mei 2022 via 
https://www.veiligheidsbranche.nl/keurmerken/adviesraad-kwaliteitsbevordering/  
62 In de private beveiligingssector valt op dat allerhande belangrijke functies bekleed worden door VVD’ers. Denk 
bijvoorbeeld aan Laetitia Griff ith, oud-Kamerlid en voormalige voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche. De 

huidige voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche is daarnaast Ard van der Steur, oud -VVD-minister van 
Veiligheid en Justitie. Vanuit een commercieel oogpunt valt bijvoorbeeld René Hiemstra op, wie directeur is van het grote 
beveiligingsbedrijf G4S en tevens kandidaat is geweest voor de Eerste Kamer.  
63 Zie ‘Orde op zaken. Verkiezingsprogramma 2010-2014 VVD’. Geraadpleegd via 
https://www.parlement.com/9291000/d/2010_vvd_verkiezingsprogramma.pdf   

https://www.veiligheidsbranche.nl/keurmerken/adviesraad-kwaliteitsbevordering/
https://www.parlement.com/9291000/d/2010_vvd_verkiezingsprogramma.pdf
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breed geaccepteerd te krijgen, zodat deze samenwerkingsvorm tevens meer benut kon worden (Klijn 

& Van Twist, 2007b). Een centraal kenniscentrum of andersoortig overheidsorgaan voor publiek-private 

samenwerking bestaat sindsdien niet meer.   

 

Casus 2: Project Onvindbare Veroordeelden 

In 2018 heeft de minister van Rechtsbescherming het programma Onvindbare Veroordeelden opgestart om het aantal 

openstaande gevangenisstraffen te verminderen. Om dit te bewerkstelligen, wordt aangestuurd op een betere 

samenwerking tussen publieke en private partners (Winter, Geertsema, Krol, Beukers & Hoving, 2020). Het project betreft 

een brede samenwerking tussen allerhande partijen, waaronder het ministerie, de politie  en private beveiligingsbedrijven 

of recherchebureaus.64 Tussen 2018 en 2019 heeft een pilot plaatsgevonden waarbij Pinkerton – een particulier 

onderzoeksbureau – de politie heeft bijgestaan in het traceren van onvindbare veroordeelden. De pilot werd 

georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en is via een aanbestedingsprocedure tot stand gekomen. 

Pinkerton kreeg zo de opdracht om van 25 voortvluchtige individuen een potentiële verblijfplaats in het buitenland te 

achterhalen. Daartoe mocht de private partij uitsluitend gebruikmaken van bronnen die publiek toegankelijk zijn. Om 

uiteindelijk tot een rechtmatige aanhouding door de politie te komen, moest de private partij alle ondernomen stappen 

beschrijven. Het traceerproces blijft daarmee transparant. Het was Pinkerton echter niet toegestaan om de potentiële 

verblijfplaatsen zelf te bezoeken. Daardoor kon de organisatie niet met zekerheid vaststellen dat het adres daadwerkelijk 

de verblijfplaats van de veroordeelde betrof. Op basis van de beschikbare onderzoeksmethoden heeft Pinkerton 11 van 

de 25 gezochte personen kunnen traceren. Het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft aan tevreden te zijn over de 

resultaten van de pilot. Hoewel ‘onvindbare veroordeelden’ nog steeds een belangrijk agendapunt zijn, is er tot op heden 

geen gevolg gegeven aan de pilot.65  

 

5.4 Het Nederlandse politiebestel     

Het Nederlandse politiebestel werd tussen 1993 en 2013 gekenmerkt door een regionaal politiebestel, 

bestaande uit regionale politiekorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). De 25 

regiokorpsen waren destijds verantwoordelijk voor alle facetten van de politietaak in hun regio en 

hadden daarom een eigen korpsleiding (Fijnaut, 2012; Muller, Torre, Van Der Hoogenboom & Kop, 

2014; Terpstra, Foekens & Van Stokkom, 2015). Omdat het geregionaliseerde bestel tot veel conflicten 

leidde over de reikwijdte van enerzijds de regiokorpsen en anderzijds de KLPD, ontstond al snel de 

vraag tot nationalisering van het politieapparaat (Fijnaut, 2012; Muller et al., 2014). Aan deze vraag  

werd gehoor gegeven in 2013, toen het politiebestel hervormd werd tot de Nationale Politie van 

vandaag (Bekkers et al., 2017; Ponsaers & Devroe, 2014). De 25 voormalige regiokorpsen en de KLPD 

werden samengevoegd tot één nationaal politiekorps, welke vanaf dat moment aangestuurd werd door 

een landelijke korpschef. Het beheer van de politie is vanaf dat moment nationaal vormgegeven en ligt 

niet langer bij een regionale korpsbeheerder (Muller et al., 2014; Terpstra et al., 2013; Terpstra et al., 

2015). Er is een landelijke korpschef aangesteld die rechtstreeks verantwoording aflegt aan de minister 

van Justitie en Veiligheid (Bekkers et al., 2017; Van Der Torre et al., 2015).  

Het landelijke korps bestaat uit tien politiegebieden (overeenkomstig aan de inricht ing van de 

justitiële arrondissementen) met ieder een eigen politie-eenheid. Deze politie-eenheden zijn, in 

 
64 Zie de webpagina van de Rijksoverheid, geraadpleegd op 11 juni 2022 via 
https://magazines.rijksoverheid.nl/jenv/jenvmagazine/2019/07/swwa---totaal  
65 Zie de webpagina van de Nederlandse Veiligheidsbranche via https://www.veiligheidsbranche.nl/onderzoeksbureaus-

kunnen-prima-helpen-bij-opsporen-gevluchte-criminelen/ en de webpagina van Beveiligingsnieuws via 
https://beveiligingnieuws.nl/onderzoeksbureaus-op-jacht-naar-voortvluchtige-criminelen/, geraadpleegd op 11 juni 2022.  

https://magazines.rijksoverheid.nl/jenv/jenvmagazine/2019/07/swwa---totaal
https://www.veiligheidsbranche.nl/onderzoeksbureaus-kunnen-prima-helpen-bij-opsporen-gevluchte-criminelen/
https://www.veiligheidsbranche.nl/onderzoeksbureaus-kunnen-prima-helpen-bij-opsporen-gevluchte-criminelen/
https://beveiligingnieuws.nl/onderzoeksbureaus-op-jacht-naar-voortvluchtige-criminelen/
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tegenstelling tot de 25 regionale diensten van voor de hervorming, niet autonoom (Ponsaers & Devroe, 

2014; Terpstra et al., 2013; Terpstra et al., 2015). De hervorming tot een nationale politie heeft 

desondanks geen formele gevolgen gehad voor het bestuur en gezag over de politie. Dit is namelijk 

nog altijd op lokaal niveau belegd en wordt gedragen door de officieren van justitie ( voor de 

strafrechtelijke handhaving) en de burgemeesters (voor de openbare ordehandhaving en 

hulpverlening). De officier van justitie, de burgemeester en de lokale politiechef vormen gezamenlijk de 

‘lokale driehoek’, waarin afspraken worden gemaakt over de inzet en prioriteiten van de politie op lokaal 

niveau (Fijnaut, 2012; Ponsaers & Devroe, 2014; Terpstra et al., 2013; Van Der Torre et al., 2015). Op 

decentraal niveau bestaat er voor de burgemeesters daarom nog steeds voldoende ruimte om 

politieprioriteiten te sturen en wordt op die manier nog altijd een lokale invulling gegeven aan de 

landelijke prioriteiten (Van Der Torre et al., 2015). In het nieuwe politiebestel bestaat de onderkant van 

de politieorganisatie uit de ‘blauwe’ basisteams  (Terpstra et al., 2013; Vlek & Van Reenen, 2012). De 

basisteams dragen de verantwoordelijkheid over de gehele politietaak in hun gebied (voornamelijk 

noodhulp en handhaving en opsporing van veelvoorkomende criminaliteit). In Nederland wordt de 

politie hoofdzakelijk gefinancierd vanuit de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid 

(Koopmans et al., 2021).66      

  

5.5 Politievisie op publiek-private samenwerking  

In 2005 is door de Raad van Hoofdcommissarissen een nota gepubliceerd met daarin de visie van de 

politie op publiek-private samenwerking. Deze visie maakt duidelijk dat de politie publiek-private 

samenwerking vooral als een methode ziet om een bepaald doel of bepaalde oplossing te bereiken. 

Publiek-private samenwerking wordt dus niet als een aparte en zelfstandige veiligheidsstrategie gezien. 

Ook benadrukt de nota dat beide partijen dienen te functioneren vanuit de eigen verantwoordelijkheid 

en mogelijkheden. De regie over de samenwerkingsmogelijkheden blijft zo bij de nationale of lokale 

overheid en de operationele regie ligt bij de politie (Devroe & Terwel, 2015; Raad van 

Hoofdcommissarissen, 2005).  

Recent onderzoek naar de visie van individuele politieagenten op de private sector en publiek-

private samenwerking is in Nederland zeer beperkt. Het onderzoek dat daar het dichtst bij in de buurt 

komt, is het onderzoek van Van Steden, Van Der Wal en Lasthuizen (2013)67 en Terpstra (2016)68 over 

de vergelijking van de politiecultuur en private beveiligingscultuur. Van Steden et al. (2013) stellen dat 

het algemene beeld van de politie over de private beveiligingssector negatief is. Zo blijkt dat 

politieagenten de effectiviteit van de private beveiliging betrekkelijk laag beoordelen en het werk van 

de private sector grotendeels als routinematig werk zien. Ook is de perceptie van de politie dat het 

handelen van de private sector vooral afhangt van de belangen van het overkoepelende commerciële 

bedrijf. Dit staat in contrast met het doel van de politie: handelen op basis van de rule of law en ter 

bescherming van de maatschappij (Van Steden et al., 2013). Daarnaast merken Van Steden et al. 

 
66 Zie ook Art. 33 Politiewet 2012 
67 Voor dit onderzoek hebben de auteurs een online enquête voorgelegd aan 405 politieagenten en 329 private 
beveiligers.  
68 Voor dit onderzoek heeft de auteur een enquête afgenomen bij een steekproef van 260 politieagenten uit Zuid-
Gelderland en 183 private beveiligers werkzaam voor G4S.  
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(2013) en Terpstra (2016) op dat politieagenten regelmatig neerkijken op private beveiligers.  Uit 

onderzoek naar de Nederlandse politiecultuur komt dan ook meermaals naar voren dat politieagenten 

wantrouwig en cynisch zijn tegenover buitenstaanders zoals private beveiligers (Van Stokkom, 2019; 

Terpstra & Schaap, 2011).   

 

5.6 Conclusie          

In dit hoofdstuk vallen twee elementen rondom publiek-private samenwerking het meest op. Allereerst 

blijkt dat de Wpbr, ondanks de vele kritiekpunten, nooit ingrijpend veranderd is en dus nog altijd stamt 

uit 1997. Ten opzichte van andere Europese landen scoort de kwaliteit van het Nederlandse systeem 

beduidend lager. Een van de zwakkere kanten van het Nederlandse systeem is het toezicht op de 

private sector. De politie heeft onvoldoende capaciteit om de naleving van de Wpbr te controleren.     

Ten tweede past deze terughoudendheid van de overheid binnen het typerende politiek-

economische klimaat van veel Centraal-Europese landen, waar meer waarde wordt gehecht aan de 

overheid als leverancier van publieke diensten. Hoewel er weldegelijk neoliberale tendensen 

herkenbaar zijn in Nederland, is het uitbesteden van publieke diensten aan private bedrijven in de kern 

niet gebruikelijk. Marktgerichte hervormingen en andere privatiseringstendensen in het 

veiligheidsdomein zijn daarom minder verregaand dan in Angelsaksische landen. De dominantie van 

de overheid in het uitvoeren van veiligheidsdiensten komt eveneens naar voren in de omvang van de 

private beveiligingssector. Het aantal politieagenten is in Nederland altijd beduidend groter geweest 

dan het aantal private beveiligers.      

Al met al maakt het bovenstaande hoofdstuk duidelijk dat, hoewel diverse Kamerstukken laten 

zien dat publiek-private samenwerking weldegelijk op de politieke agenda staat, een versteviging van 

PPS in de praktijk momenteel weinig doorgang vindt. Ter vergelijking met Nederland worden in het 

volgende hoofdstuk dezelfde elementen beschreven voor België.     
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6. Publiek-private samenwerkingen in België 

In het vorige hoofdstuk zijn verschillende aspecten rondom PPS in kaart gebracht voor Nederland. In 

dit hoofdstuk staat België centraal. Allereerst wordt de omvang en het werkveld van de private 

beveiligingssector toegelicht in paragraaf 6.1. Vervolgens komen de elementen aan bod met als eerste 

de nationale wet- en regelgeving in paragraaf 6.2. Daarna beschrijft paragraaf 6.3 het politiek-

economische klimaat en paragraaf 6.4 het politiebestel. Paragraaf 6.5 gaat in op de visie van de politie 

op PPS. Ten slotte wordt het hoofdstuk in paragraaf 6.6 afgesloten met een conclusie.         

  

6.1 Omvang en werkveld van de private beveiligingssector 

6.1.1 Omvang van de private sector  

Voor België zijn bijna er bijna geen betrouwbare noch recente cijfers voorhanden over de omvang van 

de private beveiligingssector. Alleen CoESS heeft door haar nauwe contact met veel Europese landen 

beschikking over enkele cijfers voor België (zie CoESS, 2013; 2017; 2020). Zo blijkt België in 2013 over 

ongeveer 18.136 private beveiligers te beschikken en vindt in 2015 een kleine daling plaats naar 

ongeveer 18.000 private beveiligers. De meest recente cijfers komen uit 2020 en laten zien dat het 

aantal private beveiligers, ten opzichte van 2015, gedaald is naar ongeveer 14.000 beveiligers. Ook 

met betrekking tot het aantal politieagenten worden er in België geen publieke cijfers gepubliceerd. 

Toch maken relatief oude studies van Button (2007) en CoESS (2013) duidelijk dat het aantal 

politieagenten in de jaren 2007 en 2013 meer dan twee keer zo groot was als het aantal private 

beveiligers.  

 

6.1.2 Voornaamste activiteitsgebieden   

Voor het identificeren van de voornaamste activiteitsgebieden van de Belgische private 

beveiligingssector, wordt gekeken naar de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 

(Wpbv) (de wet wordt pas toegelicht in paragraaf 6.2). De Belgische equivalent voor een 

beveiligingsorganisatie is een bewakingsonderneming en omvat ieder bedrijf dat in het bezit is van een 

vergunning en bewakingsactiviteiten verricht.69 Bewakingsondernemingen verlenen diensten aan 

klanten op basis van een contract of een andere schriftelijke overeenkomst (Cools & Pashley, 2018). 

Net als in Nederland wijken deze ondernemingen af van zogenoemde interne bewakingsdiensten, 

welke veiligheidsdiensten verlenen ten behoeve van de eigen organisatie (deze diensten zijn ingebed 

in de bedrijfsvoering).70 Naar aanleiding van de prestaties van de private beveiligingssector zijn de 

voornaamste bewakingsactiviteiten in 2017 wettelijk uitgebreid van acht naar dertien, waarvan 

sweeping en de bediening van technische hulpmiddelen nieuwe bewakingsactiviteiten zijn. 

Winkelbewaking, evenementenbewaking en de bewaking van het uitgaansmilieu behoorden voorheen 

tot de persoonscontrole, maar zijn na de herziening opgenomen als aparte bewakingsactiviteit (Cools 

& Pashley, 2018). De Belgische wetgeving bevat een concreet overzicht van de voornaamste 

activiteitsgebieden van bewakingsondernemingen:   

• Statische bewaking (voor roerende én onroerende goederen); 

 
69 Art. 4 van de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.  
70 Art. 5 van de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.  
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• Mobiele bewaking (voor roerende én onroerende goederen, en waar nodig alarmopvolging);  

• Waarde- en geldtransport;  

• Beheer van alarmcentrales;  

• Persoonsbeveiliging; 

• Winkelbewaking of -inspectie; 

• Evenementenbewaking; 

• Bewaking van het uitgaansmilieu; 

• Sweeping (het doorzoeken van zowel roerende als onroerende goederen ter detectie van onder 

andere wapens, drugs of explosieve stoffen); 

• Vaststelling van materiële feiten (betreffende de uiterlijk waarneembare eigenschappen van 

goederen op openbare plaatsen);   

• Verkeersbeveiliging (begeleiden van groepen voor verkeersveiligheid);  

• Technische beveiliging (bedienen van technische hulpmiddelen); en 

• Activiteiten omtrent persoonscontrole, niet zijnde winkelbewaking, evenementenbewaking en 

bewaking van het uitgaansmilieu.71 

 

België heeft de regulering van privédetectives (in Nederland ‘particuliere recherchebureaus’) 

vastgelegd in aparte wetgeving.72 Er is louter sprake van detectiveactiviteiten bij een actief optreden, 

waarbij daadwerkelijk wordt opgespoord, informatie wordt ingewonnen of bewijsmateriaal verzameld 

wordt.73 Waar de detectivewet het verrichten van opsporingshandelingen toelaat, mogen 

bewakingsagenten echter geen opsporingsactiviteiten verrichten. Bewakingsagenten stellen enkel 

zintuigelijk vast wat direct waarneembaar is, maar deze observaties hebben geen aanvullende 

bewijskracht (Cools & Pashley, 2018). De Wet tot regeling van het beroep van privé-detective geeft een 

beknopt overzicht van de voornaamste activiteiten van detectives:   

• Opsporing van vermiste personen of goederen die gestolen of verloren zijn;  

• Informatie inwinnen over gedrag, moraliteit, burgerlijke stand en/of vermogenstoestand van 

personen;  

• Verzameling van bewijsmaterialen omtrent feiten die ten grondslag liggen aan conflicten tussen 

personen of bewijsmaterialen die dergelijke conflicten kunnen beëindigen; 

• Opsporing van bedrijfsspionage; en 

• Ieder ander type activiteit, vastgelegd in een Koninklijk besluit.74  

 

 

 

 
71 De voornaamste bewakingsactiviteiten staan omschreven in Art. 3 van de Wet tot regeling van de private en bijzondere 
veiligheid. Voor de leesbaarheid zijn echter de bewoordingen uit Cools en Pashley (2018) gebruikt (zie p. 53).  
72 Ook deze wetgeving wordt nader toegelicht in paragraaf 6.2.  
73 MvT bij het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de 
beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 29 juli 1934 houdende verbod van private 
milities en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detectives, Parl.St. Kamer 2002-03, nr. 2329/001, 

9 
74 Art. 1 lid 1-5 Wet tot regeling van het beroep van privé-detective.  
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  Casus 3: Project SHIELD 

Een publiek-private samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding in België is het project SHIELD, welke 

gebaseerd is op het gelijknamige project van de New York Police Department (NYPD) uit 2001. SHIELD is in 

samenwerking met de NYPD opgestart in Antwerpen, waar het project op 24 september 2018 officieel van start is gegaan. 

Het doel van het project is om terreur tegen te gaan door middel van reguliere en efficiënte informatiedeling tussen 

publieke en private partijen uit het veiligheidsdomein. De Antwerpse politie wil met dit project de communicatie tussen 

private beveiligingsbedrijven en de politie versterken en toegankelijker maken. SHIELD biedt de politie een extra 

informatienetwerk, waarmee politiekorpsen onderling informatie kunnen delen. Als belangrijke bijkomende functie kunnen 

via dit platform allerhande updates, publicaties, rapporten en analyses worden gedeeld met de leden van het SHIELD-

netwerk.75 Tot deze leden behoren ook een aantal grote private beveiligingsbedrijven, waaronder Securitas. Het 

informatienetwerksysteem biedt bovendien de mogelijkheid om op een vlotte wijze verdachte activiteiten rechtstreeks aan 

de Intel-afdeling van de politie te melden.76 Naast het informatienetwerk biedt SHIELD de mogelijkheid voor de politie om 

instructievideo’s en trainingen aan te bieden, waarmee de leden geïnstrueerd worden over een gepaste verdediging tegen 

terreur.77 De minister voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken, minister Jambon, heeft in 2018 kenbaar gemaakt het project 

nationaal te willen uitrollen als het project in Antwerpen vruchten afwerpt.78 Tot op heden is dit nog niet gebeurd.    

SHIELD is een overkoepelend programma van verschillende lokale initiatieven. Onderdeel van het SHIELD-

programma is bijvoorbeeld de beveiliging van het Diamantkwartier in Antwerpen. Op het Diamantkwartier werkt de p olitie 

samen met diverse grote particuliere beveiligingsorganisaties. In het onderzoek van Van Steden en Meijer (2018) naar 

PPS in tijden van diffuse terreurdreiging, komt naar voren dat de betrokken partijen positief zijn over de samenwerking 

op het Diamantkwartier. Er wordt regelmatig benoemd dat er een hoge mate van vertrouwen en respect naar elkaar 

bestaat. Ook bestaat er veel tevredenheid over de onderlinge informatiedeling. Deze tevredenheid is volgens het 

onderzoek van Van Steden en Meijer (2018) vooral te danken aan de Antwerp World Diamond Centre Security Office, 

welke fungeert als informatiemakelaar tussen de betrokken partijen. Dit bedrijf analyseert alle binnenkomende informatie, 

anonimiseert waar nodig vertrouwelijke informatie en zorgt er vervolgens voor dat de informatie gedeeld wordt met de 

relevante partijen. De informatie die voornamelijk gedeeld wordt betreffen geopolitieke ontwikkelingen, verdachte situaties 

of activiteiten, dreigingsbeelden en camerabeelden (Van Steden & Meijer, 2018).   

 

6.1.3 Bevoegdheden    

In België worden de bevoegdheden van particuliere bewakingsagenten beschreven in een apart 

hoofdstuk van de Wpbv. De wet maakt een onderscheid tussen generieke bevoegdheden,79 

activiteitsgebonden bevoegdheden80 en situationele bevoegdheden.81 De activiteitsgebonden 

bevoegdheden zijn in de praktijk geen bevoegdheden in de letterlijke zin van het woord. De betreffende 

wetsartikelen regelen enkel de verplichte procedures die bewakingsagenten moeten doorlopen bij de 

uitvoering van handelingen binnen een risicovolle context, zoals mobiele bewaking en bewaking van 

 
75 Zie onder meer de volgende webpagina’s op de website van het Antwerpse Shield, geraadpleegd op 8 juni 2022 via 
https://www.antwerpenshield.be/nl/publiek-bericht/wat-shield en https://www.antwerpenshield.be/nl/publiek-

bericht/global-shield-network 
76 Zie ‘Antwerpse politie start informatieplatform SHIELD in strijd tegen terreur.’ (2018, 24 september). Metro Time. 
Geraadpleegd op 8 juni 2022 via https://nl.metrotime.be/nieuws/antwerpse-politie-start-informatieplatform-shield-strijd-

tegen-terreur  
77 Zie onder meer de volgende webpagina’s op de website van het Antwerpse Shield, geraadpleegd op 8 juni 2022 via 
https://www.antwerpenshield.be/nl/publiek-bericht/wat-shield en https://www.antwerpenshield.be/nl/publiek-
bericht/global-shield-network  
78 Zie ‘Jambon overweegt nationale versie van informatieplatform SHIELD.’ (2018, 29 oktober). Geraadpleegd op 8 juni 
2022 via https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20181029_03891304  
79 Zie Art. 94-120 van de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.  
80 Zie Art. 121-135 van de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. 
81 Zie Art. 136-145 van de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. 

https://www.antwerpenshield.be/nl/publiek-bericht/wat-shield
https://www.antwerpenshield.be/nl/publiek-bericht/global-shield-network
https://www.antwerpenshield.be/nl/publiek-bericht/global-shield-network
https://nl.metrotime.be/nieuws/antwerpse-politie-start-informatieplatform-shield-strijd-tegen-terreur
https://nl.metrotime.be/nieuws/antwerpse-politie-start-informatieplatform-shield-strijd-tegen-terreur
https://www.antwerpenshield.be/nl/publiek-bericht/wat-shield
https://www.antwerpenshield.be/nl/publiek-bericht/global-shield-network
https://www.antwerpenshield.be/nl/publiek-bericht/global-shield-network
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20181029_03891304
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het uitgaansmilieu (BeSafe, 2017; Intérieur Binnenlandse Zaken, 2018; Securitas, 2017). De 

activiteitsgebonden bevoegdheden worden daarom niet nader toegelicht.  

 

Generieke bevoegdheden 

De generieke bevoegdheden zijn bevoegdheden die in elke situatie of omstandigheid ingezet mogen 

worden (Cools & Pashley, 2018; Intérieur Binnenlandse Zaken, 2018). Deze bevoegdheden zijn in 

beginsel niet anders dan de rechten waarover iedere burger beschikt. Bewakingsagenten kunnen wel 

aanvullende bevoegdheden uitoefenen die voortvloeien uit een contractuele verplichting met een klant 

of opdrachtgever (Cools & Pashley, 2018). De Wpbv maakt duidelijk dat er grofweg zeven generieke 

bevoegdheden onderscheiden kunnen worden.    

Allereerst is een bewakingsagent bevoegd tot het aanhouden van een persoon bij een 

betrapping op heterdaad. Deze persoon mag gedurende twee uren worden opgehouden, terwijl de 

komst van de politie wordt afgewacht. Daarbij mag dwang en, afhankelijk van de omstandigheden, 

geweld worden toegepast om de ontsnapping van de dader te voorkomen, mits proportioneel en 

absoluut noodzakelijk.82 Ten tweede kan een bewakingsagent bij een aanhouding op heterdaad 

overgaan tot een veiligheidscontrole, wanneer het redelijke vermoeden bestaat dat de persoon een 

gevaarlijk voorwerp bij zich draagt. De derde bevoegdheid ziet op het recht om te vragen naar een 

identiteitsdocument bij de ingang van een ruimte die niet publiek toegankelijk is. Als vierde geldt de 

bevoegdheid tot het uitvoeren van een toegangscontrole, waarbij persoonlijke bagage en een voertuig 

visueel gecontroleerd mogen worden en de kleding van bezoekers oppervlakkig onderzocht mag 

worden. Het is belangrijk dat de persoon in kwestie toestemming geeft voor de controle.  

Voor deze locaties geldt ten vijfde dat de bewakingsagent bevoegd is om personen de toegang 

te ontzeggen, bijvoorbeeld bij het ontbreken van een vereist toegangsdocument. Bij verboden 

wapenbezit dient de politie direct geïnformeerd te worden. De zesde generieke bevoegdheid betreft de 

uitgangscontrole ter preventie van diefstal en/of ander gevaar. Deze controle gebeurt steekproefsgewijs 

of op basis van een redelijk vermoeden van schuld. Bewakingsactiviteiten worden in beginsel 

onbewapend verricht, maar de Wpbv noemt daarop vier uitzonderingen. Deze uitzonderingen betreffen 

de zevende bevoegdheid, ofwel de bevoegdheid tot wapendracht. Bewakingsagenten zijn bevoegd om 

een wapen te dragen en deze ter zelfverdediging te gebruiken bij statische bewaking op een site, 

mobiele bewaking op plaatsen waar geen andere personen aanwezig dienen te zijn (bijvoorbeeld bij 

interventie na een alarm), waarde- en geldtransport en de bescherming van personen.83 Deze 

uitzonderingen vinden in de praktijk alleen plaats bij toestemming van de Minister van Binnenlandse 

Zaken, welke louter wordt verleend als er een bijzonder veiligheidsrisico bestaat.     

 

Situationele bevoegdheden 

Onder sommige omstandigheden volstaan de generieke bevoegdheden niet bij het garanderen van de 

veiligheid van objecten of personen. In die situaties kunnen de bewakingsagenten situationele 

 
82 Zie ook 

https://vigilis.ibz.be/pages/abcdef.aspx?PageId=bewaking/onderneming/trefwoorden&Culture=nl&keyword=aanhouding   
83 Zie Art. 101 van de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.  

https://vigilis.ibz.be/pages/abcdef.aspx?PageId=bewaking/onderneming/trefwoorden&Culture=nl&keyword=aanhouding
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bevoegdheden inzetten, ofwel aanvullende bevoegdheden. Bij deze situaties gaat het om risicovolle 

plaatsen of risicovolle perioden, bijvoorbeeld een verhoogd dreigingsniveau voor terreur (Cools & 

Pashley, 2018; Intérieur Binnenlandse Zaken, 2018; Securitas, 2017). Volgens de Wpbv kunnen deze 

situationele bevoegdheden worden ingezet op verschillende hoog-risico locaties, namelijk nucleaire 

sites, luchthavens, havens, internationale stations, internationale instellingen (zoals ambassades), 

militaire domeinen en andere plaatsen die bij Koninklijk besluit worden bepaald. Als eerste bepaalt de 

wet dat bewakingsagenten op militaire domeinen bevoegd zijn tot het dragen van een wapen. 84 Ten 

tweede kan de toegangscontrolebevoegdheid worden uitgebreid op de bovengenoemde plaatsen. 

Bagage en voertuigen mogen gecontroleerd worden op de aanwezigheid van gevaarlijke voorwerpen; 

er mag daadwerkelijk een doorzoeking plaatsvinden.85 Ten derde zijn bewakingsagenten op genoemde 

plaatsen bevoegd tot het gebruiken van mobiele camera’s (bijvoorbeeld drones).86 De vierde 

situationele bevoegdheid is het uitvoeren van een systematische uitgangscontrole op plaatsen waar 

het onttrekken van bepaalde goederen een gevaar voor de openbare veiligheid betekent (bijvoorbeeld 

explosieven).87 De laatste situationele bevoegdheid is de bevoegdheid tot het gebruik van 

detectiemiddelen (van mechanische middelen tot honden) op havenfaciliteiten of nucleaire sites. Deze 

bevoegdheid wordt ingezet om na te gaan of onbevoegde personen of verboden middelen verborgen 

worden in of aan het voertuig in kwestie. De bewakingsagenten mogen het voertuig niet zelf betreden.88     

 

6.2 Nationale wet- en regelgeving  

6.2.1 Politieke achtergrond: de regulering van de private sector  

In België wordt op 10 april 1990 de ‘Wet op de bewakingsondernemingen, de 

beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten’ geïntroduceerd (ook wel de wet 

Tobback). Deze wet heeft vooral tot doel gehad om de bevoegdheden en mogelijkheden voor de private 

sector in te perken en de groei van de sector te minimaliseren (Cools & Verbeiren, 2008; Devroe en 

Terwel, 2015; Leloup & White, 2021).89 Devroe en Terwel (2015) stellen dat de mogelijkheden voor 

publiek-private samenwerkingen met de komst van deze wet ook werden ingeperkt. Gedurende de 

jaren negentig wordt de wet nog meermaals aangescherpt (Devroe, 2018; Leloup & White, 2021).    

In 2004 wordt de naam van de wet gewijzigd naar ‘Wet tot regeling van de private en bijzondere 

veiligheid’ (Cools & Pashley, 2018; Devroe & Terwel, 2015). Met de verschillende wetswijzigingen sinds 

begin 2000 laat de overheid langzamerhand meer ruimte voor het uitbesteden van politietaken aan de 

private beveiligingssector en worden publiek-private samenwerkingen steeds meer gepromoot (Cools 

& De Raedt, 2015; Devroe & Terwel, 2015; Leloup & White, 2021; Matthys & Vanschoenwinkel, 2012). 

Een voorbeeld is de sectoruitbreiding van de Wpbv, waarbij de private sector voortaan als 

veiligheidsdienst mag optreden in het openbare vervoer om de politie te ontlasten in haar toezichtstaak 

rondom spoorwegen en stations (Cools & De Raedt, 2015). Een ingrijpende wijziging van de wet vond 

 
84 Art. 139 van de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.  
85 Art. 140 van de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.  
86 Art. 142 van de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.  
87 Art. 143 van de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.  
88 Art. 144 van de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.  
89 Zie ook: Ontwerp van de wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne 

bewakingsdiensten. Voorstel van wet houdende regeling van het particuliere geldtransport, Verslag Pinoie, Parl.St. 
Senaat 1989-1990, 1 februari 1990, 775-2, p. 4  
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tot voor kort echter niet plaats (Leloup & White, 2021). In 2017 slaagt de Belgische wetgever er in om 

een integrale herziening van de wet Tobback door te voeren.  

In de nieuwe wet voor de private veiligheid worden de bevoegdheden van de sector verder 

uitgebreid en worden meer beveiligingsactiviteiten toegelaten in het publieke domein (BeSafe, 2017; 

Van Lakerveld et al., 2019; De Pauw & Hoste, 2017; Van Steden & Meijer, 2018). De herziende wet, 

ook wel de ‘Wet Jambon’, is een volledige vervanging van de wet Tobback uit 1990. In plaats van het 

beschermen van de samenleving tegen de private industrie, is het doel van de nieuwe wet om de 

industrie te stimuleren (Leloup & White, 2021). Daarnaast zorgt de wet voor de ontwikkeling en 

versteviging van mogelijkheden voor publiek-private samenwerkingen tussen de politie en de private 

sector (BeSafe, 2017; Van Lakerveld et al., 2019; Leloup & White, 2021; De Pauw & Hoste, 2017). De 

wet komt tegemoet aan het groeiende verlangen om de private beveiligingssector een volwaardige 

speler te maken in het Belgische integrale veiligheidsbeleid.90 Inmiddels is de private bewakingssector 

uitgegroeid tot een betrouwbare partner van de politiediensten. Hierdoor ontwikkelen er allerlei markten 

waarbij de expertise van de private sector steeds vaker wordt gevraagd.91 Een van de belangrijkste 

mogelijkheden die de nieuwe wet voor de publiek-private samenwerking heeft geschept, is de wettelijke 

regeling van de inkoop van diensten bij derden. Dit wil zeggen dat in de Wet Jambon is vastgelegd dat 

de politie op ieder moment diensten van private beveiligingsondernemingen kan inkopen. 92 Deze 

mogelijkheid wordt in de praktijk actief gerealiseerd (zie bijvoorbeeld casus 4).     

   

Casus 4: Raamcontract – Securitas en de Lokale Politie  

De politie en Securitas hebben in 2018 een zeven jaar durend raamcontract93 ondertekend, op basis waarvan Securitas 

verschillende activiteiten gaat uitvoeren voor de politie. Als onderdeel hiervan wordt Securitas op 1 september 2018 

ingesteld als verantwoordelijke partij voor het bewaken en beveiligen van het hoofdkantoor van de Antwerpse Lokale 

Politie. In de opvolgende jaren wordt het aantal locaties verder uitgebreid. Dit is de eerste keer dat voor de bewaking van 

een politiebureau in België een externe partij wordt ingehuurd. De taak van Securitas bij het politiebureau is tweeledig: 

zij voeren de toegangscontrole bij bezoekers uit en nemen de rol van ontvangstmedewerker aan. Bij de toegangscontrole 

maken de beveiligers gebruik van verschillende technologische hulpmiddelen, waaronder metaaldetectiepoorten. Het 

raamcontract bepaalt daarnaast dat zowel de Lokale Politiedienst als de Federale Politiedienst op aanvraag ander e 

diensten of beveiligingsoplossingen van Securitas kan afnemen. De politie kan Securitas bijvoorbeeld inschakelen als 

versterking bij evenementenbewaking of ter ondersteuning bij de bediening van technische middelen, zoals drones en 

videomanagement-systemen. Door deze samenwerking vast te leggen in een raamcontract, kunnen diensten snel 

geleverd worden zonder aanbestedingsprocedure. Het voordeel van de samenwerking is dat de politiecapaciteit  zo kan 

worden toegespitst op de kerntaken van de politie. Ook zorgt dit project voor de mogelijkheid om bewaakte politiekantoren 

24/7 te openen, waardoor burgers sneller en efficiënter geholpen kunnen worden. 94  

 
90 Zie de brochure ‘Private veiligheid: De impact van de nieuwe wetgeving op werknemers van bewakingsondernemingen 
of interne bewakingsdiensten’ van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bewaking en de Federale Overheidsdienst 

Binnenlandse Zaken. Geraadpleegd op 17 mei 2022 via https://www.besafe.be/sites/default/f iles/2018-
07/fbzb_brochure_a5_nl_web.pdf  
91 Zie de website van Securitas. Geraadpleegd op 7 juni 2022 via https://www.securitaspzp.be/blog/antwerpse-

politiekantoren-bewaakt-door-securitas/  
92 Zie Art. 3 lid 12 en 13 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.   
93 Een raamcontract is een overeenkomst tussen een klant en een leverancier, waarbij wordt afgesproken om bepaalde 
diensten of producten gedurende een langere doorlooptijd te leveren tegen een vaste prijs onder vaste voorwaarden.  
94 Zie onder meer de volgende webpagina’s op de website van Securitas, geraadpleegd op 7 juni 2022 via 
https://www.securitaspzp.be/blog/antwerpse-politiekantoren-bewaakt-door-securitas/ en 
https://securitaspzp.be/raamcontracten/. Zie tevens het online nieuwsartikel ‘Niet de agenten, wel Securitas gaat 

hoofdkantoor Antwerpse politie bewaken’, geraadpleegd op 7 juni 2022 via 
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180831_03693559  

https://www.besafe.be/sites/default/files/2018-07/fbzb_brochure_a5_nl_web.pdf
https://www.besafe.be/sites/default/files/2018-07/fbzb_brochure_a5_nl_web.pdf
https://www.securitaspzp.be/blog/antwerpse-politiekantoren-bewaakt-door-securitas/
https://www.securitaspzp.be/blog/antwerpse-politiekantoren-bewaakt-door-securitas/
https://www.securitaspzp.be/blog/antwerpse-politiekantoren-bewaakt-door-securitas/
https://securitaspzp.be/raamcontracten/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180831_03693559
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6.2.2 Het juridische kader   

In België zijn er voor de private beveiliging en opsporing twee aparte wetten gecreëerd. De ‘Wet tot 

regeling van de private en bijzondere veiligheid’ is de wet waarmee de private beveiligingsorganisaties 

gereguleerd worden.95 In deze wet worden een aantal onderwerpen behandeld, zoals de 

vergunningsverplichting en een aantal persoonsvoorwaarden (vergelijkbaar aan de kwaliteits- en 

betrouwbaarheidseisen in Nederland) en profielkenmerken (vergelijkbaar aan de bekwaamheidseis in 

Nederland) waaraan personen die werkzaam zijn in deze branche moeten voldoen. De wet biedt het 

algemene juridische kader waarbinnen de Belgische beveiligingsorganisaties moeten functioneren. De 

nadere invulling van de regels en procedures met betrekking tot de uitvoering van deze wet ligt in België 

bij de Koning, wie hier in aparte Koninklijke Besluiten over beslist.96  

De private opsporing wordt in België geregeld in een wet die bekend staat als de Detectivewet. 

De ‘Wet tot regeling van het beroep van privé-detective’97 wordt ingevoerd op 19 juli 1991 (Batelaan & 

Bos, 2006; Cools, 2022). Een van de voornaamste doelen van deze wet is het reguleren van de private 

opsporing, het verhogen van de kwaliteit daarvan en de bescherming van de privacy van burgers.98 De 

wet beschrijft het toepassingsgebied van de private opsporing, de vergunningsverplichting, de 

uitoefeningsvoorwaarden en de controle op de private opsporing en bijbehorende sancties. Met 

betrekking tot de kwaliteit en betrouwbaarheid worden vergelijkbare eisen gesteld als in de Wpbv. Sinds 

de inwerkingtreding van de Detectivewet heeft nooit een herziening plaatsgevonden. Wel zijn er in 2013 

initiatieven geweest om de wet te hervormen en met de Wpbv te verenigen, maar is hiervoor tot op 

heden geen politieke actie ondernomen (Cools, 2022).  

Hoewel publiek-private samenwerking niet direct wordt benoemd in de Belgische wetgeving, 

wordt PPS wel indirect verankerd in de wetten. Zo opent de Wpbv de mogelijkheid tot publiek-private 

samenwerking door toe te staan dat de politie de private beveiligingssector contracteert voor het leveren 

van ondersteunende diensten. Anders dan in Nederland zijn contractuele verbintenissen de 

belangrijkste basis voor publiek-private samenwerkingen (Van Lakerveld et al., 2019).    

 

6.2.3 Kwaliteit van de Belgische wetgeving 

De kwaliteit van de Belgische regulering van de private beveiligingssector wordt beoordeeld in het 

eerdergenoemde onderzoek van Button en Stiernstedt (2018). In dat onderzoek komt naar voren dat 

België het best presterende land is in Europa met een totaalscore van 94 van de 100 punten.  

 

Toezicht en handhaving  

In België worden door de Koning aangewezen persoonsleden van betrokken overheidsdiensten (ook 

wel ‘inspecteurs’) belast met het toezicht op de naleving van de wettelijke regels en de bijbehorende 

uitvoeringsbesluiten.99 De activiteiten omvatten het verschaffen van adviezen en inlichtingen over de 

 
95 Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. (2017, 2 oktober). Geraadpleegd via 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019050906&table_name=wet   
96 Art. 31 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.  
97 Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. (1991, 19 juli). Geraadpleegd via 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1991000517&la=N  
98 Deze doelen kunnen worden afgeleid uit de Memorie van Toelichting van de wettelijke regeling: Parl.St. Senaat 1990-

91, nr. 1259-1.  
99 Art. 208 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019050906&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1991000517&la=N
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naleving van de regels, het opleggen van een termijn waarbinnen een overtreder zich in de regel dient 

te stellen en het opmaken van een proces-verbaal bij de vaststelling van regelovertredingen.100 Deze 

processen-verbaal hebben een volledige bewijskracht.101 De Wpbv bepaalt bovendien dat personen en 

organisaties werkzaam in de private sector verplicht zijn om mee te werken aan controles van de 

inspecteurs.102 Waar nodig kunnen de inspecteurs de hulp van de politie inschakelen.103 Om het 

toezicht adequaat uit te voeren, zijn de inspecteurs bevoegd tot elke soort onderzoek, verhoor of 

controle en mogen zij daartoe alle soorten informatie en gegevens verzamelen.104 Daarbij geldt dat de 

inspecteurs zich op ieder moment toegang mogen verschaffen tot arbeidsplaatsen die onder deze 

sector vallen.105 Omdat de inspecteurs quasi-politionele bevoegdheden uitoefenen, staan zij onder het 

toezicht van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Peperstraete, 2016).106   

 In de praktijk worden het toezicht en de bijbehorende controles uitgevoerd door inspecteurs die 

werkzaam zijn bij de Directie Private Veiligheid en de Directie Controle Private Veiligheid van de 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (Batelaan & Bos, 2006; Cools & Pashley, 2018; 

Hutsebaut & Peperstraete, 2005; Intérieur Binnenlandse Zaken, 2018). De Directie Private Veiligheid 

is onder meer verantwoordelijk voor het kenbaar maken van het huidige beleid en het administratieve 

toezicht op de sector (denk aan het controleren en zo nodig intrekken van de vergunningen) (Cools & 

Verbeiren, 2008). De Directie Controle Private Veiligheid is verantwoordelijk voor zowel administratieve 

inspecties als terreininspecties en stelt daarnaast de processen-verbaal op bij een overtreding.  

Wanneer de regels overtreden worden, wijst de Koning een ambtenaar aan die bevoegd is tot 

het opleggen van sancties, de zogenoemde ‘sanctieambtenaar’.107 Voor de sanctieambtenaar zijn er 

drie mogelijkheden tot handhaven. De eerste mogelijkheid is het vervaardigen van een waarschuwing, 

waarbij de sanctieambtenaar een termijn kan stellen waarbinnen de overtreder zich in de regel moet 

stellen.108 Het tweede handhavingsmiddel is de minnelijke schikking, welke een administratieve 

geldboete is die 30% van het totaalbedrag bedraagt. Bij betaling van de schikking gaat de 

sanctieambtenaar niet over tot het opleggen van de gehele administratieve boete.109 De administratieve 

boete betreft het derde handhavingsmiddel en kan worden opgelegd voor een waarde van €100 tot 

€25.000. In de praktijk wordt de directeur-generaal van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie, 

de overkoepelende instantie van de Directie Private Veiligheid en Directie Controle Private Veiligheid, 

aangewezen als sanctieambtenaar. Ook rijksambtenaren van de Algemene Directie kunnen tot 

sanctieambtenaar worden benoemd (Lemmens, 2018).  

 

6.3 Politiek-economische klimaat in België  

Net als Nederland behoort België tot de staat-gecentreerde landen in Europa, waar de invloed van de 

marktwerking en de privatisering van het veiligheidsdomein minder sterk naar voren komt dan in 

 
100 Art. 210 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.  
101 Art. 232 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. 
102 Art. 214 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. 
103 Art. 211 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. 
104 Art. 216 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. 
105 Art. 219 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. 
106 Art. 212 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. 
107 Art. 234 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. 
108 Art. 238 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. 
109 Art. 240-241 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. 
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Angelsaksische landen (Devroe, 2015; Leloup & White, 2021). Lange tijd is er in de Belgische politiek 

een sterke ideologische weerstand geweest tegenover de privatisering van het veiligheidsdomein, 

welke vooral in stand gehouden werd door de socialistische politieke partijen (Devroe, 2013; Devroe 

2015). In de literatuur wordt gesuggereerd dat privatiseringstendensen in die tijd zelfs in mindere mate 

voorkwamen dan in Nederland (Devroe, 2015; Van Lakerveld et al., 2019; Pollitt & Bouckaert, 2011). 

Devroe (2015) wijst erop dat slechts weinig publieke diensten werden uitbesteed aan de private 

beveiligingssector; policing gebeurde hoofdzakelijk door de overheid en verregaande privatisering bleef 

uit (Devroe & Terwel, 2015). De politieke ideologie van de socialistische kabinetten heeft er daarom 

lang voor gezorgd dat de politiemacht vooral in de handen van de publieke politie lag (Devroe, 2015; 

Devroe & Terwel, 2015).       

 De overheidsbezuinigingen en het capaciteitsprobleem bij de politie hebben gezorgd voor een 

ideologische shift in de attitude van de Belgische overheid ten aanzien van de private sector (Leloup, 

2020; Leloup & White, 2021; Terpstra & Van Stokkom, 2014). In 2014 treedt een nieuw kabinet aan dat 

zich meer laat leiden door neoliberale denkbeelden. De socialisten maken plaats voor een meer rechtse 

politieke partij, de ‘Nieuw Vlaamse Alliantie’ (Devroe, 2015; Devroe & Terwel, 2015; Van Lakerveld et 

al., 2019). Ook in België vindt een kerntakendebat plaats; een beleidsinitiatief waarbij taken van de 

politie, die niet behoren tot de gepercipieerde kerntaken, in toenemende mate worden uitbesteed aan 

andere partijen in het veiligheidsdomein (Cools, 2006; Leloup & White, 2021).110 Met de ambitie om de 

staat slimmer en efficiënter te maken, wordt ook de wet uit 1990 geëvalueerd. Het nieuwe kabinet heeft 

daarmee de intentie om de regelgeving omtrent de private industrie te vereenvoudigen om zo meer 

mogelijkheden te creëren voor het uitbesteden van politietaken aan private beveiligingsorganisaties. 111 

De vele terroristische dreigingen in 2016 zorgen ervoor dat deze evaluatie verder geprioriteerd wordt 

(Leloup & White, 2021; Lerouge, 2017). Met de integrale wijziging van de wet in 2017 wordt deze 

fundamentele omslag bevestigd.  

Leloup en White (2021) beargumenteren dat waar de oudere wetgeving rondom de private 

beveiligingssector nog heel staat-gecentreerd was, de nieuwe wetgeving veel marktvriendelijker 

geworden is. Ook stellen zij dat België daarmee zowel politiek als juridisch een grote stap in de richting 

van het Verenigd Koninkrijk heeft gezet. Daar zijn privatiseringstendensen al veel langer aanwezig en 

wordt al vanaf het begin een laissez-faire wetgeving gehanteerd (hier wordt in hoofdstuk 7 dieper op 

ingegaan). Bijzonder aan België is desondanks het feit dat er een belangrijke scheiding bestaat tussen 

het noorden en het zuiden van het land. In het liberale Vlaanderen is er een sterkere politieke consensus 

voor publiek-private samenwerking. Daarentegen is Wallonië van oudsher overwegend 

sociaaldemocratisch. Daar is de politieke consensus voor het aanmoedigen en aangaan van publiek-

private samenwerkingen minder sterk aanwezig (Cools & Pashley, 2018). Casus 3 en 4 laten zien dat 

publiek-private samenwerkingen in België vooral plaatsvinden in Vlaanderen, wat dit verschil tussen de 

politieke consensus in Vlaanderen en Wallonië onderstreept.   

 
110 Zie ook Regeerakkoord 1 december 2011. (2011, 1 december). Geraadpleegd op 27 mei 2022 via 
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/searchlist/Regeerakkoord_1_december_2011.pdf  Zie p. 146.  
111 Zie ook pagina 92 van het ‘Federaal regeerakkoord’ (2014, 9 oktober). Geraadpleegd via 
https://www.cdenv.be/storage/main/federaal-regeerakkoord-2014.pdf  

https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/searchlist/Regeerakkoord_1_december_2011.pdf
https://www.cdenv.be/storage/main/federaal-regeerakkoord-2014.pdf
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In tegenstelling tot Nederland is er in België wel een kenniscentrum voor publiek-private 

samenwerkingen. Het Vlaams Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking, welke behoort tot het 

Departement Financiën en Begroting in België, heeft in 2018 een relevante publicatie uitgebracht. 

Daarin wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende vormen van PPS, de participanten binnen een 

PPS-concept en de meerwaarde van PPS. Hoewel de beveiligingssector hier niet direct in wordt 

besproken, biedt deze publicatie wel een praktische handleiding voor de belangrijkste kenmerken van 

PPS-projecten (Vlaams Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking, 2018).      

  

6.4 Het Belgische politiebestel    

Voor 1998 bestond het Belgische politiebestel uit drie autonome politiediensten: de gemeentepolitie, 

de rijkswacht en de Gerechtelijke Politie bij de Parketten (GGP) (Bruggeman & Ponsaers, 2011; Van 

Sluis & Cachet, 2013). De gemeentepolitie opereerde vooral in de grote gemeenten en de rijkswacht in 

de gebieden daaromheen, maar een wettelijk vastgelegde taakverdeling was er niet. Daardoor liepen 

de verschillende politiediensten elkaar regelmatig in de weg. Daarnaast zorgde de ontsnapping van 

Marc Dutroux in 1998 voor een grote vertrouwenscrisis, waarbij het vertrouwen van de verschillende 

politiediensten in elkaar ernstig werd geschaad. Een ingrijpende hervorming van dit gefragmenteerde 

politiebestel bleek daarom noodzakelijk te zijn (Bruggeman & Ponsaers, 2011; Bruggeman & Cachet, 

2009; Van Sluis & Cachet, 2013).    

Met de ondertekening van het Octopusakkoord werd de belangrijkste Belgische 

politiehervorming in 1998 een feit (Van Sluis & Cachet, 2013). België heeft een geheel eigensoortig 

politiebestel, welke niet vergelijkbaar is met enig ander politiebestel (Bruggeman & Ponsaers, 2011). 

Met de hervorming, die van 1998 tot en met 2001 duurde, zijn de oude politiediensten geherstructureerd 

tot één grote politiedienst die op twee lagen opereert (Bruggeman & Ponsaers, 2011; Devroe, 2015; 

Van Sluis & Cachet, 2013). De politietaken die de rijkswacht op lokaal niveau uitvoerde, zijn toen 

samengevoegd met de politietaken van de gemeentepolitie; tezamen is dit de Lokale Politie geworden 

(Bruggeman & Ponsaers, 2011; Fijnaut, 2004). De Lokale Politie verzorgt de basispolitiezorg en is 

geregeld op intergemeentelijk niveau. België kent sinds de hervorming 195 verschillende politiezones, 

waarvan iedere politiezone ongeveer drie kleine tot middelgrote gemeenten bestrijkt . De grotere 

gemeenten hebben een eigen politiezone (Bijleveld et al., 2021; Devroe & Ponsaers, 2011; Van Sluis 

& Cachet, 2013). Bij de Lokale Politie is er sprake van gemeentelijke autonomie, omdat de 

verantwoordelijkheid over de Lokale Politie bij de burgemeester ligt (Van Sluis & Cachet, 2013). De 

Lokale Politie wordt voor ongeveer twee derde gefinancierd door de Belgische gemeenten en voor een 

derde door de federale overheid (Devroe, 2015). Gemeenten kunnen dus direct invulling geven aan het 

taakuitoefening van de Lokale Politie (Van Lakerveld et al., 2019).         

De overige politietaken van de rijkswacht en de GGP zijn met de hervorming geïntegreerd tot 

een Federale Politie (Bruggeman & Ponsaers, 2011; Fijnaut, 2004). Dit federale korps draagt de 

verantwoordelijkheid over de supra lokale zaken en specialistische politieactiviteiten. Ook ondersteunt 

de Federale Politie waar nodig de Lokale Politie (Bijleveld et al., 2021). De Federale Politie opereert op 

staatsniveau en valt onder de leiding van de officier van justitie (Van Sluis & Cachet, 2013), maar het 

gezag over de Federale Politie ligt bij de minister van Binnenlandse Zaken (bij bestuurlijke politietaken) 
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en de minister van Justitie (bij gerechtelijke politietaken) (Bijleveld et al., 2021). De Federale Politie 

wordt volledig nationaal gefinancierd, maar is niet superieur aan de Lokale Politiedienst; beide zijn 

autonome politiediensten (Bijleveld et al., 2021; Devroe, 2015; Van Steden, 2017). Omdat er sprake is 

van twee politielagen, is het Belgische politiebestel niet volledig gecentraliseerd zoals in Nederland, 

maar wordt gesproken over een overwegend gedecentraliseerd bestel. De geografische distributie van 

de politiecapaciteit blijft ook na de hervorming een punt van discussie vanwege de scheiding tussen de 

twee politieniveaus (Ponsaers & Devroe, 2014; Van Steden, 2017).  

 

6.5 Politievisie op publiek-private samenwerking  

De Vaste Commissie van de Lokale Politie benadrukt in een visienota voor de komende jaren dat de 

politie groot voorstander is van PPS, maar dat er in de huidige politiecultuur meer ruimte gemaakt moet 

worden voor dergelijke samenwerkingsverbanden (De Vaste Commissie van de Lokale Politie, 2019). 

De Pauw en Hoste (2017) zijn in gesprek gegaan met Vlaamse korpschefs over hun visie op PPS. 

Volgens de Vlaamse korpschefs kunnen taken als call taking112, veiligheidsfouilleringen bij 

politiebureaus en het verwerken van camerabeelden volledig worden uitbesteed aan de private sector. 

Meer dan de helft van de korpschefs vindt echter dat taken als wijkwerking, lokale opsporing en 

interventie exclusief aan de politie moeten worden toebedeeld. In het onderzoek komt vooral naar voren 

dat de korpschefs open staan voor samenwerking en uitbesteding van politietaken, zolang de 

corebusiness van de politie daarmee niet in het gedrang komt. De korpschefs benadrukken dat het niet 

wenselijk is dat de politie en de private sector horizontaal gaan werken aan veiligheidsoplossingen. De 

politie moet de regie zelf in handen houden en houdt zo de optie open om een beroep te doen op de 

private sector waar dat nodig is (De Pauw & Hoste, 2017). Ook de Vaste Commissie van de Lokale 

Politie benadrukt dat de leiding altijd bij de politie dient te blijven (De Vaste Commissie van de Lokale 

Politie, 2019). De korpschefs zien vooral het belang van informatie-uitwisseling en het uitbesteden van 

taken om de politie te ontlasten, maar het nastreven van gemeenschappelijke doelen is volgens hen 

niet nodig (De Pauw & Hoste, 2017). In lijn daarmee wijst de Vaste Commissie van de Lokale Politie 

erop dat de politie en private sector vooral moeten investeren in het vinden van een goede balans.   

 

6.6 Conclusie   

De vergelijkende studie met België laat op drie elementen fundamentele verschillen zien met de 

Nederlandse praktijk. Een eerste verschil is het feit dat er in België een fundamentele omslag heeft 

plaatsgevonden in het politiek-economische klimaat rondom de private beveiligingssector. Hoewel 

België, net als Nederland, behoort tot de Europese en meer staat-gecentreerde landen, leidt de komst 

van een rechts kabinet in 2014 tot een ideologische shift. Hierdoor komen neoliberale en 

privatiseringstendensen steeds meer op de voorgrond te staan.  

 Ten tweede vindt in 2017 een ingrijpende herziening van de Wpbv plaats. Dit is het directe 

gevolg van de shift in het politiek-economische klimaat in België. De herziening van de wet is een 

duidelijk signaal van de overheid om de private sector en PPS meer te stimuleren. Met deze 

wetswijziging zijn de activiteitsgebieden en bevoegdheden van de sector uitgebreid. Belgische private 

 
112 Het aannemen van oproepen via het Belgische noodnummer.  
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beveiligers hebben momenteel bevoegdheden die in Nederland niet mogelijk zijn, zoals het verkrijgen 

van toestemming voor wapendracht op bijzondere en risicovolle locaties. Op deze manier wordt de 

positie van de private beveiligingssector, en daarmee PPS, zowel politiek als juridisch steeds sterker in 

België. Dit is een groot contrast met Nederland, waar een politieke stimulans van PPS ontbreekt en de 

gedateerde wetgeving nog geldt. Dat het PPS-concept in België verder gevorderd is, wordt eveneens 

geïllustreerd door de beschreven casussen, waarin naar voren komt dat PPS-projecten in België 

verregaander zijn en breder worden uitgedragen dan in Nederland. Hoewel PPS in België zowel politiek 

als wettelijk gesteund wordt, geldt desondanks dat de omvang van de private sector in België aanzienlijk 

kleiner is dan in Nederland.   

Als laatste valt op dat België een overwegend gedecentraliseerd politiebestel heeft, bestaande 

uit twee politielagen: een Lokale Politie en een Federale Politie. Daarentegen kent Nederland sinds 

2013 één Nationale Politie. Nog meer dan in Nederland, waar de burgemeesters over het gezag van 

de openbare ordehandhaving beschikken, nemen de Belgische burgemeesters een bijzondere en 

sterke positie in bij de vormgeving van het lokale veiligheidsbeleid. Dit komt doordat de Lokale Politie 

in België niet alleen wordt aangestuurd door de burgemeester, maar tevens voor twee derde 

gefinancierd wordt door de gemeenten. Dit staat in contrast met Nederland, waar de Nationale Politie 

gefinancierd wordt door de nationale overheid als onderdeel van het Ministerie van Justitie en 

Veiligheid. De bovenstaande verschillen roepen de vraag op hoe PPS in België en Nederland zich 

verhoudt tot PPS in Angelsaksische landen. Het volgende hoofdstuk beschrijft daarom dezelfde 

elementen, maar dan voor Engeland en Wales.    
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7. Publiek-private samenwerkingen in Engeland en Wales 

In dit hoofdstuk staan Engeland en Wales, als onderdeel van de vergelijkende studie, centraal. 

Paragraaf 7.1 behandelt de achtergrond van de private sector in het land door de omvang en het 

werkveld te beschrijven. Paragraaf 7.2 gaat over het eerste element van de vergelijkende studie: de 

nationale wet- en regelgeving. Paragraaf 7.3 beschrijft het politiek-economische klimaat in Engeland 

en Wales, waarna paragraaf 7.4 het politiebestel beschrijft. Vervolgens wordt de politievisie op PPS 

behandeld in paragraaf 7.5 en wordt het hoofdstuk in paragraaf 7.6 afgesloten met een conclusie.         

 

7.1 Omvang en werkveld van de private beveiligingssector 

7.1.1 Omvang van de private sector  

Sinds de inwerkingtreding van de Private Security Industry Act (PSIA) in 2001 registreert de Security 

Industry Authority (SIA) jaarlijks het aantal vergunde private beveiligers en bedrijven (White, 2020). In 

Tabel 2 wordt de ontwikkeling in de omvang van de private sector over de periode 2012-2021 

weergegeven. Daarin valt op dat de private beveiligingssector, na een kleine daling, de laatste jaren 

aan het groeien is met een stijging van 15,5% tussen 2018 en 2021. Voor de politie uit Engeland en 

Wales geldt dat het aantal politieagenten in 2018 ten opzichte van 2012 gedaald is, maar dat er in de 

laatste jaren weer een stijging wordt gezien. Bovendien maken de cijfers duidelijk dat het aantal private 

beveiligers in Engeland en Wales, in tegenstelling tot in Nederland en België, hoger is dan het aantal 

politieagenten. Per politieagent heeft Engeland en Wales ongeveer 2,5 keer meer private beveiligers.  

De stijging in het aantal private beveiligers tijdens de coronacrisis is opvallend. Ondanks de 

negatieve impact van de crisis, voornamelijk voor de evenementensector, beschrijft de SIA dat de 

sector zich goed overeind heeft kunnen houden. Doordat de sector zich snel heeft aangepast aan de 

‘nieuwe werksituatie’, heeft de crisis geen nadelige impact gehad op de prestatie en omvang van de 

sector in Engeland en Wales (Security Industry Authority, 2020-2021). Dit staat in contrast met 

Nederland, waar de private beveiligingssector tijdens de crisis een flinke klap heeft gehad.   

 

Tabel 2.  

De brancheomvang van de private sector in aantal personen ten opzichte van de omvang van de politie 

in personen in Engeland en Wales  

 Aantal vergunde private 

beveiligers 

Aantal politieagenten Aantal private beveiligers per 

politieagent 

2012 332.317 134.101 2,80 

2015 334.862 126.818 2,64 

2018 325.135 122.404 2,66 

2021 375.413 135.301 2,77 

Noot: de cijfers met betrekking tot het aantal vergunde private beveiligers zijn afkomstig van de SIA en kunnen geraadpleegd 

worden op de website van de Britse overheid.113 Voor het aantal politieagenten zijn de statistische bulletins van de Britse Home 

 
113 Zie https://www.gov.uk/government/publications/number-of-active-sia-licence-holders-from-2008-to-2021/number-of-
active-sia-licence-holders-from-2008-to-2021 geraadpleegd op 18 mei 2022.  

https://www.gov.uk/government/publications/number-of-active-sia-licence-holders-from-2008-to-2021/number-of-active-sia-licence-holders-from-2008-to-2021
https://www.gov.uk/government/publications/number-of-active-sia-licence-holders-from-2008-to-2021/number-of-active-sia-licence-holders-from-2008-to-2021
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Office voor ieder kalenderjaar gebruikt (Dhani, 2012; Flatley, 2021; Hargreaves, Husband & Linehan, 2018; Woods, 2015). De 

cijfers zijn gemeten na het eerste kwartaal van ieder kalenderjaar.  

 

7.1.2 Voornaamste activiteitsgebieden      

In Engeland en Wales wordt een onderscheid gemaakt tussen in-house security en contracted security, 

waarbij de eerste type beveiliger werkzaam is binnen het bedrijf zelf en de tweede type beveiliger 

werkzaam is bij een privaat beveiligingsbedrijf (Security Industry Authority, 2018b). In Engeland en 

Wales wordt door de SIA een overzicht gegeven van de voornaamste activiteitsgebieden van de gehele 

private beveiligingssector:114      

• Geld- en waardetransport;    

• Objectbeveiliging;  

• CCTV toezicht op publieke ruimten; 

• Portier;  

• Persoonsbeveiliging; 

• Voertuig immobilisatie (dit is slechts een klein onderdeel van de private sector);  

• Sleutelbewaring (waaronder mobiele surveillance en alarmopvolging); 

• Private opsporing; en 

• Beveiligingsadvies (Security Industry Authority, 2018b).  

 

7.1.3 Bevoegdheden    

Een gecodificeerd document met daarin een volledige lijst van alle bevoegdheden van de private sector 

bestaat in Engeland en Wales niet (Button, 2006). Ook is er zeer beperkt onderzoek gedaan naar de 

(reikwijdte van de) bevoegdheden van de private beveiligingssector. Mark Button noemt in zijn 

onderzoek uit 2006 de belangrijkste en meest gebruikte bevoegdheden gebaseerd op informatie uit 

diverse wetten, gedragscodes en werkinstructies. Hij maakt daarbij een onderscheid tussen universal 

legal powers en select legal tools, welke voortvloeien uit ‘gewone’ burgerrechten, rechten van 

terreineigenaren en het contract- en arbeidsrecht (Button, 2006). Daarnaast benoemt Button (2006) 

bevoegdheden voor beveiligers op bijzondere terreinen (‘a-typical security guards’). 

 

Universal legal powers 

Universele bevoegdheden mogen worden toegepast door alle beveiligers, ongeacht de plaats van de 

beveiligingsactiviteiten. De bevoegdheden gelden daarom ook in publieke domeinen, zelfs als 

daaromtrent geen contractuele afspraak is gemaakt. Deze bevoegdheden zijn in beginsel dezelfde 

bevoegdheden als die van iedere burger. De eerste universele bevoegdheid is ‘het recht om te vragen’. 

De private beveiliger is, net als een burger, bevoegd tot het uitvoeren van bepaalde acties wanneer dit 

van tevoren wordt gevraagd en mits de betreffende persoon daarvoor toestemming geeft. Een 

voorbeeld hiervan is wanneer de alarmpoortjes bij de uitgang van een winkel afgaan en de aanwezige 

beveiliger vraagt om een tascontrole (Button, 2006). De tweede universele bevoegdheid is het recht 

om een burgerarrest uit te voeren. Dit houdt in dat iedere private beveiliger een ander mag aanhouden 

 
114 Wat de functie van deze autoriteit is, wordt toegelicht in paragraaf 7.2  
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als deze persoon betrapt wordt op een strafbaar feit of als er redelijkerwi js vermoed kan worden dat de 

persoon een strafbaar feit aan het plegen is.115 De derde bevoegdheid is het recht om dwang of geweld 

te gebruiken. Dit mag eenieder toepassen om een strafbaar feit te voorkomen en/of iemand aan te 

houden zolang de mate van dwang of geweld aansluit bij de situatie (Button, 2006).   

 

Select legal tools   

Naast de universele bevoegdheden die gelden voor iedere private beveiliger, zijn er een aantal 

bevoegdheden die alleen open staan voor geselecteerde beveiligers. Deze beveiligers worden 

bijvoorbeeld geselecteerd op basis van het gebied waarin zij opereren of de functie die ze hebben. Het 

voornaamste verschil met de universele bevoegdheden is dat deze bevoegdheden alleen in private of 

semi-publieke ruimten mogen worden toegepast. De beveiliger opereert dan op basis van een 

contractuele afspraak met de eigenaar van het terrein. De belangrijkste bevoegdheden betreffen het 

weigeren van de toegang tot een privaat terrein, het verwijderen van personen van deze terreinen, het 

handhaven van gestelde (huis)regels op private terreinen en het uitvoeren van een doorzoeking bij het 

binnenkomen of verlaten van een dergelijk terrein (Button, 2003; Button, 2006).  Als de betreffende 

persoon bijvoorbeeld weigert te vertrekken, dan mag de beveiliger gepaste dwang gebruiken om de 

persoon alsnog te verwijderen. Deze bevoegdheid is de laatste decennia steeds breder toepasbaar 

geworden, aangezien veel publiek toegankelijke plaatsen, zoals winkelcentra, zich tegenwoordig op 

private terreinen bevinden. Ook hier is het mogelijk om de toegang tot deze plaatsen te beperken en 

personen de toegang te ontzeggen om allerlei denkbare redenen (Button, 2006).116   

 Daarnaast hebben private beveiligers de bevoegdheid tot doorzoeking bij de in- en uitgang van 

bepaalde terreinen. In tegenstelling tot de politie mag een doorzoeking door een private beveiliger 

alleen plaatsvinden als de betreffende persoon daarvoor toestemming heeft gegeven. Beveiligers 

kunnen wel verschillende strategieën aanwenden om deze toestemming te verkrijgen. Zo kan een 

doorzoeking een vereiste zijn om een (privaat) terrein op te kunnen komen (toegangscontrole). Als 

toestemming niet gegeven wordt, mag de beveiliger de toegang tot het terrein ontzeggen. Een andere 

strategie betreft de doorzoeking op de werkvloer. Om diefstal of gevaren op de werkvloer te voorkomen, 

kan een doorzoeking worden geëist bij binnenkomst en het verlaten van de werkplek. Deze doorzoeking 

kan worden vastgelegd als een vereiste in de arbeidsovereenkomst. De derde strategie betreft de 

doorzoeking na een burgerarrest. Dit houdt in dat gestolen items of gevaarlijke wapens afgenomen 

mogen worden, mits deze items uiterlijk waarneembaar zijn. Private beveiligers zijn in Engeland en 

Wales nooit bevoegd tot het dragen van enig wapen (Button, 2006).117   

 

 

 
115 Zie ook sectie 24 (4) en (5) van de Police and Criminal Evidence Act (PACE) 1984.  
116 Belangrijk is echter wel dat hier sinds de inwerkingtreding van de Human Rights Act 1998 ‘reasonable grounds’ nodig 
zijn die niet in strijd zijn met de vrijheden van burgers om de ontzegging van de toegang te rechtvaardigen.  
117 Daarbij is het belangrijk om te benoemen dat politieagenten in de regel ook niet bewapend zijn. Engeland en Wales 
kennen zogenoemde Authorised Firearms Officers, wie bevoegd zijn tot het dragen van een vuurwapen. Ook zijn 

vuurwapens toegestaan in Armed Response Vehicles. Vuurwapens worden in Engeland en Wales vooral gebruikt bij 
specifieke politiemissies. De statistieken omtrent het gebruik van vuurwapens door de politie in Engeland en Wales 
kunnen worden geraadpleegd op de website van de overheid. Geraadpleegd op 8 juni 2022 via 

https://www.gov.uk/government/statistics/police-use-of-firearms-statistics-england-and-wales-april-2020-to-march-
2021/police-use-of-firearms-statistics-england-and-wales-april-2020-to-march-2021  

https://www.gov.uk/government/statistics/police-use-of-firearms-statistics-england-and-wales-april-2020-to-march-2021/police-use-of-firearms-statistics-england-and-wales-april-2020-to-march-2021
https://www.gov.uk/government/statistics/police-use-of-firearms-statistics-england-and-wales-april-2020-to-march-2021/police-use-of-firearms-statistics-england-and-wales-april-2020-to-march-2021


DE VERSTEVIGING VAN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN 

64 

 

Bevoegdheden op bijzondere terreinen 

Op sommige bijzondere terreinen hebben beveiligers aanvullende bevoegdheden (Button, 2006). 

Onder die bijzondere terreinen vallen bijvoorbeeld vliegvelden en havens 118, spoorwegen119 en de 

Kanaaltunnel120 in Engeland en Wales. Op die locaties bestaan de bijzondere bevoegdheden van 

private beveiligers voornamelijk uit verdergaande doorzoekingsmogelijkheden (denk aan de 

bagagecontrole bij de douane) (Button, 2006; Button & George, 2001; Jason-Lloyd, 2003). Andere 

bijzondere terreinen zijn de rechtbanken121 en gerechtshoven.122 Hier krijgen private beveiligers 

aanvullende bevoegdheden, zoals een ingrijpendere doorzoekingsbevoegdheid, de bevoegdheid om 

mensen tegen te houden of op te sluiten en de bevoegdheid om inbeslaggenomen voorwerpen te 

ontnemen (Button, 2006). Daarnaast kennen Engeland en Wales twee soorten private beveiligers op 

gevangenisterreinen: beveiligers die gevangenen mogen escorteren en beveiligers die verantwoordelijk 

zijn voor de beveiliging van private gevangenissen (Jason-Lloyd, 2003). Ook deze beveiligers kennen 

verdergaande doorzoekingsbevoegdheden en mogen, in tegenstelling tot de ‘gewone’ beveiliger, 

gepaste dwang gebruiken bij het uitvoeren van deze doorzoekingen. De doorzoekingen mogen worden 

uitgevoerd bij zowel gevangenen als bezoekers van de gevangenis (Jason-Lloyd, 2003).123   

 Vermeldenswaardig zijn bovendien de bevoegdheden die worden toegekend aan Police 

Community Support Officers (PSCOs).124 PSCOs zijn zogenoemde ‘designated civilians’ die worden 

aangewezen door de Chief Constable en op basis van de ‘Police Reform Act 2002’ speciale 

bevoegdheden toegekend krijgen (Button, 2006; Jason-Lloyd, 2003). Veel van deze PSCOs werken 

direct voor de politie, maar PSCOs mogen ook gedeeltelijk worden ingehuurd op een contractbasis met 

private beveiligingsbedrijven (Jason-Lloyd, 2003). PSCOs mogen bijvoorbeeld alcohol en tabak in 

beslagnemen, boetes uitschrijven, verboden voertuigen verwijderen en voertuigen staande houden 

voor het doen van tests (bijvoorbeeld een blaastest).125    

 

7.2 Nationale wet- en regelgeving   

7.2.1 Politieke achtergrond: de regulering van de private sector    

In Engeland en Wales is er een lange tijd geen wetgeving geweest om de private beveiligingssector te 

reguleren (Batelaan & Bos, 2006). In het gehele Verenigd Koninkrijk was er tijdens de laatste decennia 

van de 20e eeuw namelijk veel weerstand tegen het wettelijk reguleren van deze industrie (Button, 

2007; Leloup & White, 2021; Stenning & Shearing, 2018). De aanloop naar de uiteindelijke regulering 

van de private sector komt op gang door het ‘prisoner incident’. Group 4, een voormalig privaat 

beveiligingsbedrijf, had destijds een contract met Home Office om gevangenen te begeleiden tussen 

het politiebureau, de rechtbank en de gevangenis. In de aanloopfase van deze publiek -private 

samenwerking liet Group 4 echter per ongeluk zeven gevangenen ontsnappen (Leloup & White, 2021). 

 
118 De regelgeving omtrent deze locaties wordt geregeld de Protection of Aircraft Act 1973, de Aviation Security Act 1982 
en de Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001.  
119 De regelgeving omtrent deze locaties wordt geregeld in de Railways Act 1993.  
120 De regelgeving omtrent deze locatie wordt geregeld in de Channel Tunnel (Security) Order 1994.  
121 Zie de Criminal Justice Act 1991.  
122 Zie de Under the Courts Act 2003.  
123 Zie ook Sectie 86 van de Criminal Justice Act 1991.  
124 PSCOs kunnen worden vergeleken met de Nederlandse Buitengewone Opsporingsambtenaar.  
125 Zie Schedule 3C over sectie 38 (6B) (b) in de Police Reform Act 2002.  
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Gedurende de jaren zeventig ontstaan er daarom een aantal wetsvoorstellen tot regulering van de 

private sector, maar deze komen telkens niet door de tweede lezing heen (Leloup & White, 2021; White, 

2017). Rond de jaren tachtig begint vervolgens de invloed van het neoliberalisme door te dringen in de 

politiek en de beleidsvoering. Een van de grootste pleitbezorgers is Margaret Thatcher, wie in 1975 

wordt aangesteld als leider van de Conservatieve Partij. Met de winst van haar politieke partij in 1983 

en daaropvolgend in 1987 wordt een vrije marktbenadering als oplossing voor veiligheidsproblemen 

gezien en worden steeds meer publieke goederen geprivatiseerd. Veel politieke partijen menen dat de 

capaciteit op de markt groter en efficiënter is dan de politiecapaciteit (Leloup & White, 2021; White, 

2017). White schrijft: “It seemed possible (…) that private security could be just another industry 

operating on the open market without encountering cultural resistance” (2017: 76). In 1997 leidt de 

winst van de New Labour partij echter tot het einde van de Conservatieve regering. De nieuwe regering 

neemt een ander standpunt in door de verregaande privatisering van de politiefunctie in mindere mate 

voorop te zetten (Crouch, 1997; White, 2017). De weg naar de regulering van de private 

beveiligingssector is vanaf dat punt een vanzelfsprekendheid (White, 2017).   

 De private beveiligingssector wordt op 11 mei 2001 gereguleerd onder de ‘Private Security 

Industry Act 2001’ (Button, 2007; Zedner, 2006).126 Het belangrijkste doel van het invoeren van de PSIA 

is het tegengaan van criminaliteit en overtredingen in de private beveiligingsindustrie, alsmede het 

verhogen van de eisen aan de industrie (Button, 2011; Mawby & Gill, 2017; White, 2015). Desondanks 

omschrijven Leloup en White (2021) de Engelse wetgeving als relatief ‘laissez-faire’. De wetgeving 

heeft namelijk tegelijkertijd als instrumenteel doel om het aanzien en de rol van de private industrie te 

verbeteren (Button, 2006; Leloup & White, 2021; White, 2014b). De regulering van de private sector 

wordt in Engeland en Wales uiteindelijk gezien als een poging van de overheid om de private 

beveiligingssector een legitieme partner te maken in het veiligheidsdomein (Jones, Van Steden & 

Boutellier, 2009). De Commons Sitting op 28 maart 2001 laat duidelijk zien dat de overheid destijds 

positief tegen PPS met de politie aankeek. Zo stelt Charles Clarke, Minister of State voor Home Office, 

dat:   

“We are in favour of developing partnerships between the police and the private security 

industry, and the Bill127will assist in that.” en “It is a regulatory Bill, but it makes straightforward 

and sensible arrangements for the private security industry and is consistent with our general 

aim of keeping regulation to the minimum necessary.”128  

 

7.2.2 Het juridische kader   

Zowel de private beveiligingsorganisaties als de private opsporingsbedrijven vallen onder de PSIA.129 

De PSIA draait hoofdzakelijk om de oprichting van de Security Industry Authority, welke het 

 
126 De PSIA geldt in Engeland en Wales, maar niet zonder meer in Schotland en Noord-Ierland, waar tevens eigen wet- 

en regelgeving van toepassing zijn (Button, 2007; Mawby & Gill, 2017; Scottish Executive, 2003).  
127 Een ‘Bill’ ‘is een voorstel voor een nieuwe wet of een voorstel tot wijziging van een reeds bestaande wet. Deze Bills 
worden door de House of Commons en de House of Lords bediscussieerd en aangepast. Wanneer beiden goedkeuring 
hebben gegeven met betrekking tot de inhoud van de Bill, wordt de wet gepresenteerd aan de Koningin. De Koningin 

voorziet de Bill van toestemming (Royal Assent), waarna de Bill een Act en dus geldend recht wordt.  
128 Hansard, 28 maart 2001, kolom 967-1003. Geraadpleegd op 25 mei 2022 via https://api.parliament.uk/historic-
hansard/commons/2001/mar/28/private-security-industry-bill-lords  
129 Private Security Industry Act 2001. (2001, 11 mei). Geraadpleegd via 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/12/contents  

https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/2001/mar/28/private-security-industry-bill-lords
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/2001/mar/28/private-security-industry-bill-lords
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/12/contents
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belangrijkste overheidslichaam in het private veiligheidsdomein is. De SIA is verantwoordelijk voor de 

regulering van de gehele private sector. Zo is de vergunningsverlening een taak van de SIA en mag de 

SIA tevens (aanvullende) eisen stellen aan de vergunningsverplichting. Button (2011) beschrijft dat er 

in Engeland en Wales een onderscheid wordt gemaakt tussen frontline vergunningen en non-frontline 

vergunningen. De eerste zijn vergunningen voor beveiligers die daadwerkelijk beveiligingsactiviteiten 

uitvoeren en de tweede zijn vergunningen voor de bestuursleden van een beveiligersorganisatie. In de 

praktijk, zo stelt Button (2011), komen de eisen die aan frontliners worden gesteld neer op een 

identiteitscheck, een competentie-eis en een controle van het strafblad. De SIA is ook bevoegd tot het 

aanpassen of intrekken van iedere vergunning.130 Bovendien is de SIA verantwoordelijk voor de 

(vrijwillige) goedkeuring van beveiligingsbedrijven en het opstellen van een openbaar register met 

daarin de goedgekeurde bedrijven. Dit laatste is in de wet opgenomen omdat de PSIA geen 

vergunningsverplichting voor bedrijven bevat (Button, 2011). Als laatste is de SIA verantwoordelijk voor 

het toezicht op de private beveiligingssector. Vergelijkbaar met Nederland zijn publiek-private 

samenwerkingsverbanden niet bij wet geregeld, maar vinden deze meestal plaats op informele basis 

aan de hand van afspraken in convenanten (Van Lakerveld et al., 2019).   

 

Casus 5: Publiek-private samenwerking in de gevangenis 

Engeland en Wales onderscheiden zich op het gebied van publiek-private samenwerking met hun private gevangenissen, 

welke operationeel zijn sinds het begin van de jaren negentig. Engeland en Wales hebben verschillende gevangenissen 

die vallen onder het eigendom van de staat, maar die op basis van een contract met de staat worden gerund door private 

beveiligingsbedrijven (Jason-Lloyd, 2003). Een voorbeeld van zo’n privaat beveiligingsbedrijf is G4S. G4S runt vijf 

gevangenissen in Engeland en Wales.131 Naast het ‘runnen’ van deze gevangenissen, biedt G4S andere 

dienstverleningen aan, zoals verschillende gevangenis- en rehabilitatieprogramma’s. Ook houdt G4S zich bezig met het 

verminderen van recidive onder de gevangenispopulatie door bijvoorbeeld familiegerichte interventies aan te bieden. Een 

voorbeeld is het programma ‘Invisible Walls Wales’ waarbij gevangenen en hun naasten met een mentor worden 

ondersteund gedurende het jaar voor en na vrijlating.132 Bovendien zijn er gevangenissen die volledig geprivatiseerd zijn. 

De overheid heeft met een paar goedgekeurde bedrijven een contract afgesloten dat bepaalt dat deze bedrijven wettelijk 

bevoegd zijn tot het ontwerpen, construeren, beheren en financieren van de gehele gevangenis (Jason-Lloyd, 2003).  

 

7.2.3 Kwaliteit van de wetgeving   

Sinds de inwerkingtreding is er vanuit de wetenschap veel kritiek geleverd op de effectiviteit en kwaliteit 

van de PSIA. De kwaliteit van de Engelse wetgeving wordt door Button en Stiernstedt (2018) als laag 

beoordeeld met slechts 54 van de 100 punten. Een van de voornaamste critici is Mark Button. In zijn 

kritische beschouwing van de PSIA stelt hij dat de wetgeving een aantal fundamentele zwakke punten 

heeft (zie Button, 2007; 2011). Een van de belangrijkste tekortkomingen van de PSIA is de Approved 

Contractor Scheme, welke een soort kwaliteitskeurmerk is voor bedrijven waaraan de SIA goedkeuring 

verleent (Batelaan & Bos, 2006). Deze goedkeuring kan worden aangevraagd bij de SIA en gebeurt op 

 
130 Art. 10 Private Security Industry Act 2001. 
131 Zie de webpagina van G4S, geraadpleegd op 8 juni 2022 via https://www.g4s.com/investors/regulatory-

announcements/2020/10/06/g4s-wins-10-year-uk-contract-to-run-the-new-hm-prison-five-
wells#:~:text=G4S%20currently%20operates%20four%20highly,HMP%20Rye%20Hill%20near%20Rugby.  
132 Zie onder meer de volgende webpagina’s van G4S, geraadpleegd op 8 juni 2022 via https://hmpoakwood.co.uk/ en 

https://www.g4s.com/en-gb/what-we-do/care-and-justice-services/custody-and-rehabilitation-services  
 

https://www.g4s.com/investors/regulatory-announcements/2020/10/06/g4s-wins-10-year-uk-contract-to-run-the-new-hm-prison-five-wells#:~:text=G4S%20currently%20operates%20four%20highly,HMP%20Rye%20Hill%20near%20Rugby
https://www.g4s.com/investors/regulatory-announcements/2020/10/06/g4s-wins-10-year-uk-contract-to-run-the-new-hm-prison-five-wells#:~:text=G4S%20currently%20operates%20four%20highly,HMP%20Rye%20Hill%20near%20Rugby
https://www.g4s.com/investors/regulatory-announcements/2020/10/06/g4s-wins-10-year-uk-contract-to-run-the-new-hm-prison-five-wells#:~:text=G4S%20currently%20operates%20four%20highly,HMP%20Rye%20Hill%20near%20Rugby
https://hmpoakwood.co.uk/
https://www.g4s.com/en-gb/what-we-do/care-and-justice-services/custody-and-rehabilitation-services
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vrijwillige basis.133 Omdat de eisen die worden gesteld aan het verkrijgen van de goedkeuring hoog zijn 

en veel kosten meebrengen, gebeurt het regelmatig dat bedrijven ervoor kiezen om hier niet aan deel 

te nemen. Dit is problematisch, aangezien de vergunningsverplichting in Engeland en Wales alleen 

opgaat voor natuurlijke personen, en niet voor rechtspersonen (Button, 2007; 2011; Jones et al., 2009).  

 Een ander punt is het onderscheid tussen in-house security en contracted security. Een in-

house beveiliger verricht beveiligingsactiviteiten direct voor de werkgever (bijv. een winkelinspecteur 

die in dienst is van de betreffende winkel). Een gecontracteerde beveiliger werkt daarentegen voor een 

beveiligingsbedrijf dat een contract tekent met andere personen of organisaties om 

beveiligingsdiensten aan te leveren (Security Industry Authority, 2018b). Opvallend is dat de in-house 

security niet onderworpen wordt aan de vergunningsverplichting (Button, 2007; 2011; Security Industry 

Authority, 2018b; Zedner, 2006). Deze beveiligers worden enkel onderworpen aan de eisen en 

standaarden die de werkgever aan het werk stelt (Button, 2007). Button (2007; 2011) benoemt dit als 

de tweede tekortkoming van de PSIA, omdat het niet reguleren van in-house beveiligers de algehele 

regulering van de private sector ondermijnt. Zo kunnen beveiligers die volledig zijn opgeleid, vergund 

en gecontroleerd worden, te werk worden gesteld in hetzelfde winkelcentrum waar beveiligers werken 

die niet aan deze eisen (moeten) voldoen.   

 Als derde tekortkoming plaatst Button (2007; 2011) twijfels bij de onafhankelijkheid van de SIA. 

De SIA heeft altijd geprobeerd om ‘naast’ de private beveiligingsindustrie te werken in plaats van 

‘erboven’. De vraag is echter of de SIA daarmee in het belang van de private beveiligingssector is gaan 

handelen, in plaats van het publieke belang. In dit verband karakteriseert Zedner (2006) de SIA als de 

‘pimp of the industry’. Zo wordt regelmatig kritiek geleverd op de SIA voor het hanteren van te lage 

eisen en standaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot opleiding (de opleidingseisen in Engeland en 

Wales zijn beduidend lager dan in andere Europese landen) (zie o.a. Button, 2011; Leloup & White, 

2021; Mawby & Gill, 2017). Dit bezwaar heeft ook te maken met het toezicht- en handhavingssysteem 

voor de private beveiligingssector. Net als de vergunningsverlening, vallen deze taken namelijk onder 

de verantwoordelijkheid van de SIA.   

 

Toezicht en handhaving  

De PSIA bepaalt dat de Security Industry Authority de toezichthoudende instantie is over de private 

beveiligingssector. De SIA is zowel verantwoordelijk voor de vergunningverlening en het opstellen van 

de vereisten aan deze vergunning, als voor de controle op de naleving van deze vergunning. 134 De SIA 

opereert onder de aansturing van de staatssecretaris van het Ministerie van Veiligheid en mag elke 

actie ondernemen die nodig wordt geacht om de toezichthoudende functie te verrichten.135 Voorbeelden 

daarvan zijn het betreden van iedere beveiligingsorganisatie of het vorderen van ieder type document 

dat nodig is voor een opsporingsonderzoek (Security Industry Authority, 2018a).136 Onderdeel van de 

toezichthoudende functie van de SIA is ook de Approved Contractor Scheme.137  

 
133 Zie ook de website van de SIA. Geraadpleegd op 2 juni 2022 via https://www.gov.uk/government/collections/how-to-

become-an-sia-approved-contractor  
134 Art. 1 Private Security Industry Act 2001.  
135 Art. 1 lid 3 en Art. 2 Private Security Industry Act 2001.  
136 Zie ook Art. 19-22 Private Security Industry Act 2001.  
137 Zie Art. 14-18 Private Security Industry Act 2001.  

https://www.gov.uk/government/collections/how-to-become-an-sia-approved-contractor
https://www.gov.uk/government/collections/how-to-become-an-sia-approved-contractor
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Het handhaven van de wetgeving ligt in Engeland en Wales eveneens bij de SIA. Bij een 

wetsovertreding kan de SIA verschillende acties ondernemen. Zo kan de SIA in de eerste plaats advies 

geven over de noodzakelijke stappen om in de toekomst wel aan alle wet- en regelgeving te voldoen. 

Daarnaast kan de SIA een (verbale of geschreven) waarschuwing geven, welke tevens van invloed kan 

zijn op toekomstige vergunningsaanvragen. Ook kan een verbetering of naleving van de regels 

gevorderd worden, kan de SIA een vergunning opschorten of geheel intrekken en kan er beslag worden 

gelegd op (financiële) middelen. Als laatste redmiddel is de SIA bevoegd om wetsovertreders te 

vervolgen. De handhavingsmiddelen kunnen worden ingezet tegen rechtspersonen en natuurlijke 

personen (Security Industry Authority, 2018a). Bij een vervolging riskeert de overtreder een boete of 

gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden.138     

 

7.3 Politiek-economische klimaat in Engeland en Wales   

In Engeland en Wales krijgen privatiseringstendensen, vooral onder leiding van Margaret Thatcher in 

de jaren tachtig, veel sneller voet aan de grond dan in de rest van Europa (Bortolotti & Milella, 2006; 

Halligan, 2011; Van Lakerveld et al., 2019; Mahnkopf, 2008; White, 2017). De Angelsaksische visie op 

het veiligheidsdenken is namelijk veel sterker geïnspireerd door het neoliberalisme (Jones & Lister, 

2015; Van Lakerveld et al., 2019; Srinivasan, 2006). In Engeland en Wales worden publieke diensten 

daarom veel meer gezien als ‘commodities’. De wens om de staatsschulden te verminderen en de 

efficiëntie te bevorderen liggen hieraan ten grondslag (Mahnkopf, 2008). Daarnaast worden 

Angelsaksische landen gekenmerkt door beperkte reguleringen en een overheidshandelen dat 

nadrukkelijk gericht is op het creëren van een betere marktwerking (Groutel, Pauwels & Peyronel, 

2017). Daaruit volgt dat de politie in Angelsaksische landen, zoals Engeland en Wales, veel meer wordt 

gezien als een dienst ‘voor en door’ de maatschappij. Publieke politietaken worden dus vaker 

overgelaten aan de markt dan in Europese landen (Jones et al., 2009; Van Lakerveld et al., 2019; 

Leloup & White, 2021). In Angelsaksische landen, zoals Engeland en Wales, is het al veel langer heel 

gewoon om veiligheidsactiviteiten over te laten of uit te besteden aan de private beveiligingssector  (Van 

Lakerveld et al., 2019).   

 

7.4 Het politiebestel in Engeland en Wales      

In de politiewetenschap over Engeland en Wales wordt de inwerkingtreding van de ‘Police Reform and 

Social Responsibility Act 2011’ genoemd als een van de meest ingrijpende en radicale 

politiehervormingen. Met deze wet zijn de huidige 41 regionale politiekorpsen geïntroduceerd, waarmee 

de lokale inbedding van de verschillende politiekorpsen versterkt is (Loveday, 2013; Mawby & Smith, 

2013). Dit betekent dat de politie nog meer lokaal aangestuurd wordt en dat de nationale targets volledig 

zijn verdwenen (de minister behoudt wel het recht om onderwerpen aan te wijzen die van nationaal 

belang zijn) (Van Sluis & Cachet, 2013). De voornaamste verandering met voorheen is het feit dat elk 

van deze korpsen aangestuurd wordt door een eigen democratisch gekozen Police and Crime 

Commissioner (PCC). De PCCs zijn de plaatsvervangers van de eerdere Police Authorities, welke 

 
138 Zie Private Security Industry Act 2001.  
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lange tijd verantwoordelijk zijn geweest voor het vaststellen van de prioriteiten van de politiediensten 

en voor alle operationele beslissingen (Mawby & Smith, 2013).  

Alle politiediensten werken onder de instructie van de Home Office, maar ieder korps behoort 

tot een eigen lokale overheid, waardoor alle korpsen onafhankelijk van elkaar kunnen werken. Elk korps 

heeft daarom een andere omvang en een eigen korpschef (Chief Constable) die verantwoordelijk is 

voor de operationele beslissingen. De korpschef legt verantwoording af aan de PCC. De PCCs zijn 

verantwoordelijk voor de prioritering van de politie en beslissen over de financiële middelen die jaarlijks 

worden verstrekt aan ieder politiekorps. De eindverantwoordelijkheid voor alle lokale politiekorpsen ligt 

bij de Home Secretary (Mawby & Smith, 2013; Ponsaers & Devroe, 2014; Van Sluis & Cachet, 2013). 

Het politiebestel in Engeland en Wales wordt gekenmerkt als een territoriaal ingedeeld politiebestel 

(Ponsaers & Devroe, 2014). Naast de 41 politiekorpsen zijn er twee aanvullende korpsen die 

verantwoordelijk zijn voor de criminaliteitsbeheersing en -bestrijding in Londen: de Metropolitan Police 

en de City of London Police (Ponsaers & Devroe, 2014). Onderdeel van het Engelse politiebestel zijn 

ook de vijf politiediensten die geen territoriaal karakter kennen. Dit zijn de nationale en specialistische 

politiediensten die door heel het Verenigd Koninkrijk actief zijn en de verantwoording dragen over een 

specifieke taak, zoals georganiseerde misdaad (Mawby & Wright, 2003; Ponsaers & Devroe, 2014).139 

Het feit dat er in Engeland en Wales naast alle regionale politiekorpsen nog allerhande specialistische 

diensten zijn, suggereert dat er al veel langer een grote mate van pluraliteit in de politiefunctie bestaat 

(Van Lakerveld et al., 2019). Voor de komst van de Nationale Politie in Nederland had het Nederlandse 

politiebestel veel weg van de inrichting van het Engelse politiebestel (Bruggeman & Ponsaers, 2011; 

Ponsaers & Devroe, 2014; Van Sluis & Cachet, 2013).     

 

7.5 Politievisie op publiek-private samenwerking    

De visie van de politie voor de komende jaren wordt door de National Police Chiefs’ Council (2020) 

gedocumenteerd voor heel het Verenigd Koninkrijk. Als onderdeel van de missie en waarden van de 

politieorganisaties, wordt nadrukkelijk gewezen op het belang van publiek-private samenwerking en de 

positieve invloed daarvan op criminaliteitsbestrijding en het beschermen van de maatschappij.   

In contrast daarmee staat het onderzoek van Howell en Gill (2017), wie met behulp van een 

enquête onderzochten hoe 1.361 individuele politieagenten aankijken tegen de private 

beveiligingssector en publiek-private samenwerking. Uit dit onderzoek komt een sterk negatief beeld 

over de private sector naar voren. Zo vindt bijna 60% van de ondervraagde politieagenten dat de private 

sector slechts een marginale rol speelt in het beschermen van de maatschappij. Met betrekking tot 

publiek-private samenwerking is 80% van de agenten van mening dat de private sector niet geschikt is 

om op te treden als eerste hulpverlener bij incidenten. Anders dan de National Police Chiefs’ Council 

zijn de politieagenten van mening dat de bezuinigingen op het politiebudget geen noodzaak creëren 

voor publiek-private samenwerking. Ook maakt het onderzoek bekend dat er vanuit de politie nog veel 

wantrouwen bestaat jegens de private beveiligingssector. Dit wantrouwen lijkt vooral verklaard te 

worden door de scepsis over de motivaties van de private sector, welke volgens de politie vooral het 

 
139 De nationale diensten zijn de British Transport Police, Civil Nuclear Constabulary, Ministery of Defence Police, Port of 
Dover Police en de National Crime Agency. 
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winstbejag is. Daarentegen is het merendeel van de ondervraagde politieagenten wel van mening dat 

de private sector behulpzaam is bij de beveiliging van festivals en het uitgaansleven, als mede bij het 

produceren van CCTV-beeldmateriaal en het ontwikkelen van aansluitende veiligheidstechnologieën. 

Ten aanzien van publiek-private samenwerkingen beschrijven veel agenten daarom dat de private 

sector de politie het meest van dienst kan zijn door te functioneren op hun eigen, private terreinen. Als 

kanttekening bij de bovenstaande resultaten benoemen Howell en Gill (2017) dat veel van de 

politieagenten met een negatief denkbeeld over de private sector weinig  kennis hebben over de private 

sector en weinig ervaring hebben met samenwerking met deze sector.   

 

Casus 6: Project Griffin  

Een van de meest succesvolle publiek-private samenwerkingen in het Engelse veiligheidsdomein is het Project Griff in. 

Dit PPS-initiatief is oorspronkelijk in 2004 ontwikkeld door de London Metropolitan Police, maar het project is later ook 

uitgerold in de rest van het land. De kern van het project is een structurele samenwerking door (het verbeteren van) 

informatiedeling tussen de politie en private beveiliging ter bevordering van criminaliteitspreventie en terrorismebestrijding 

(Montgomery & Griff iths, 2015; Prenzler & Sarre, 2012). Een versteviging van de samenwerking moet zorgen voor een 

effectiever en proactiever antiterrorismebeleid in het land. Hiertoe is een informatiekanaal opgestart dat zorgt voor een 

directe verbinding tussen de politie en de private partijen. Via dit informatiekanaal kan de politie belangrijke informatie en 

updates delen over de veiligheid van bepaalde terreinen zowel voor, tijdens als na een kritieke situatie.140 Relevante 

informatie wordt zo snel mogelijk gedeeld om zo onder meer op een efficiënte en snelle wijze noodhulp in te schakelen 

(CoESS, 2016). Een ander onderdeel van het project is het delen van adviezen en het geven van trainingen voor het 

omgaan met en reageren op terreurdreigingen. Private beveiligers die deze trainingen hebben doorlopen, krijgen de titel 

‘Griffin-trained’ en kunnen de politie assisteren bij kritieke situaties (CoESS, 2016; Prenzler & Sarre, 2012). Door de jaren 

heen is het project steeds verder uitgebreid, waardoor steeds meer commerciële partijen zich bij het project hebben 

aangesloten. Dat het project een groot succes is, is op meerdere momenten aangetoond. Zo konden gedurende de 

bomaanslagen op Londen in 2005 snel getrainde private beveiligers worden ingeschakeld om rondom de kritieke locaties 

te patrouilleren en hulpverlening te bieden aan burgers in nood. Vanwege het succes van het project en de tevredenheid 

onder de betrokken partijen, is het project later overgenomen door andere landen, waaronder Canada, Australië en 

Singapore (Montgomery & Griff iths, 2015; Prenzler & Sarre, 2012). In New York is Griff in geïntegreerd met het 

eerdergenoemde SHIELD project.141  

 

7.6 Conclusie  

Dit hoofdstuk laat zien dat Nederland en België op drie elementen sterk verschillen van Engeland en 

Wales. Een eerste verschil is het politiek-economische klimaat ten aanzien van PPS. Engeland en 

Wales behoren tot de Angelsaksische landen waar het neoliberalisme veel eerder en makkelijker voet 

aan de grond heeft gekregen dan in Centraal-Europese landen. Engeland en Wales hebben een 

langere traditie van privatisering en deregulering en bieden over het algemeen een marktvriendelijker 

klimaat voor het uitbesteden van publieke diensten. Ook is het aantal private beveiligers 2,5 keer groter 

dan het aantal politieagenten in Engeland en Wales en is de private beveiligingssector aanzienlijk groter 

dan in Nederland en België.   

 
140 Zie de webpagina van de Britse overheid, geraadpleegd op 10 juni 2022 via 
https://www.gov.uk/government/publications/project-griff in/project-griffin  
141 Zie ook de webpagina van de Britse overheid, geraadpleegd op 10 juni 2022 via 
https://www.gov.uk/government/publications/project-griff in/project-griffin 

https://www.gov.uk/government/publications/project-griffin/project-griffin
https://www.gov.uk/government/publications/project-griffin/project-griffin


DE VERSTEVIGING VAN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN 

71 

 

 Een tweede verschil is dat de kwaliteit van de Engelse wetgeving lager wordt beoordeeld dan 

in België en Nederland. Desondanks laat de analyse van de wetgeving zien dat de PSIA meer laissez-

faire is ten aanzien van de private sector, met name in vergelijking tot Nederland. Een vergelijking met 

Engeland en Wales laat enerzijds zien dat in deze landen veel langer sprake is geweest van 

deregulering en marktvrijheid; de sector wordt immers pas jaren na Nederland en België gereguleerd. 

De genoemde casussen laten ook zien dat er in Engeland en Wales veel eerder samenwerkingen zijn 

aangegaan, welke bovenal verregaander zijn dan in Nederland en België. Met de inwerkingtreding van 

de PSIA valt anderzijds op dat direct wordt gewezen op het belang van PPS en de rol van de wet om 

PPS te stimuleren. Daarentegen wordt de wetgeving in Nederland geïntroduceerd met als hoofddoel 

het stellen van voorwaarden aan het functioneren van de private sector en het garanderen van diens 

betrouwbaarheid. De wettelijke bevoegdheden van private beveiligers in Engeland en Wales komen 

desondanks overeen met die van Nederlandse beveiligers.  

 Ten derde contrasteert het Engelse politiebestel met dat van Nederland en België. Engeland 

en Wales worden gekenmerkt door een sterk geregionaliseerd politiebestel. De 41 regionale korpsen 

worden volledig lokaal aangestuurd, zijn onafhankelijk en ongebonden aan nationale targets. De 

inrichting van het Engelse politiebestel staat daarmee haaks op dat van Nederland, waar er één 

Nationale Politie is. België ligt tussen Nederland en Engeland en Wales in, aangezien het Belgische 

politiebestel overwegend gedecentraliseerd is en zowel op regionaal als nationaal niveau is ingericht.       

Het volgende hoofdstuk bevat een uitwerking van de semigestructureerde interviews met 

experts op het gebied van PPS. Daarmee wordt voorzien in een verdieping op de elementen door te 

identificeren welke factoren bevorderend dan wel belemmerend werken voor een versteviging van PPS 

in de Nederlandse praktijk.              
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8. Bevorderende en belemmerende factoren in de Nederlandse praktijk 

Dit hoofdstuk brengt in kaart welke factoren zorgen voor een bevordering dan wel belemmering van 

publiek-private samenwerking in de praktijk. De resultaten uit dit hoofdstuk zijn gebaseerd op 

semigestructureerde interviews, waarin met vijftien experts gesproken is over PPS gerelateerde 

elementen. Paragraaf 8.1 bespreekt de belemmerende en bevorderende factoren met betrekking tot 

de nationale wet- en regelgeving. Paragraaf 8.2 bespreekt de belangrijkste factoren rondom het 

politieke klimaat. Paragraaf 8.3 gaat in op het Nederlandse politiebestel en paragraaf 8.4 beschrijft 

belemmerende en bevorderende organisatie- en cultuurkenmerken. Paragraaf 8.5 bespreekt een 

aantal belemmeringen en bevorderingen op het gebied van succesfactoren alvorens in paragraaf 8.6 

een conclusie wordt getrokken.              

 

8.1 Nationale wet- en regelgeving: de Wpbr en de AVG  

Met betrekking tot de nationale wet- en regelgeving zijn de Wpbr en de AVG tijdens de interviews aan 

bod gekomen. Door de wetenschappelijke onderzoekers wordt op een aantal belemmerende factoren 

gewezen omtrent de inhoud van de Wpbr (N = 4). Daarbij wordt vooral gesproken over het verouderde 

en achterhaalde karakter van de Wpbr. De volgende drie citaten geven dit weer:     

 

“De wetgeving is met name gericht op semipublieke ruimtes en minder op de ‘straat’ (…). Als het gaat 

om publiek-private samenwerking (…), dan schiet de wet dus tekort. Vooral omdat het uitgaat van een 

traditioneel onderscheid tussen publieke en private partijen.” (R2).     

 

“Dat is een Middeleeuwse draak van een wet, voornamelijk omdat de wet maar een deel van de markt 

dekt. De wet regelt enkel de vrije markt, maar niet de in-house security142 (…) en gaat daarnaast volledig 

voorbij aan digitaal onderzoek.” (R10).  

 

“De Wpbr loopt achter bij ontwikkelingen in de maatschappij en is in die zin een starre wetgeving. De 

wetgeving is niet slecht (…), maar het mag wel een keer in een nieuw jasje gehesen worden.” (R7).       

 

Desondanks wordt de inhoud van de Wpbr in de praktijk niet door alle respondenten ervaren als 

belemmering voor publiek-private samenwerking. Drie respondenten spreken uit dat de Wpbr niet 

zozeer verandering behoeft en dekkend is voor de huidige situatie en alles wat er momenteel omtrent 

PPS ondernomen wordt. Respondent 6 noemt de Wpbr een soort ‘eerste generatie PPS’, omdat de 

inwerkingtreding van de wet de overgang weergeeft tussen wat voorheen typische overheidstaken 

waren, maar waarvoor nu ook gebruik wordt gemaakt van de private sector. Volgens de overige acht 

respondenten zorgt de inhoud van de Wpbr niet voor een verregaande belemmering voor PPS, maar 

is het vooral de uitvoering van de wet die een belemmering vormt voor de praktijk. Een belangrijk punt 

 
142 Met ‘in house security’ doelt de respondent op de particuliere onderzoeksactiviteiten die worden verricht door 
afdelingen van multinationale bedrijven zoals ING, Deloitte en KPMG. Wat betreft deze onderzoeksactiviteiten kan 
gedacht worden aan compliance werkzaamheden of bijvoorbeeld forensische accountancy, waarbij hele specialistische 

opsporingsactiviteiten worden verricht die niet veel afwijken van de activiteiten van een particulier recherchebureau. Deze 
afdelingen vallen echter niet onder de reikwijdte van de Wpbr, aldus de respondent.  
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van discussie dat door deze respondenten naar voren wordt gebracht, is het (gebrek aan) toezicht op 

de private beveiligingssector. Zo wordt benoemd dat het toezicht van de politie op de private 

beveiligingssector tekortschiet en beter moet worden ingericht. Met betrekking tot de inrichting van het 

toezichtsysteem wordt door vier respondenten gewezen op de dubbelrollen van de politie en het 

Ministerie die op dit moment moeten optreden als samenwerkingspartners, toezichthouders én 

beleidsmakers. Daarnaast wordt benadrukt dat aan de uitvoering van het toezichtsysteem al 

decennialang geen inhoud wordt gegeven. Het toezicht op de private sector is volgens de respondenten 

geen prioriteit van de politie, die bovendien onvoldoende capaciteit heeft om het toezicht überhaupt 

goed te kunnen organiseren. Het gebrek aan toezicht wordt ervaren als een belangrijke belemmering 

voor publiek-private samenwerking en wordt toegelicht door de volgende respondent:   

 

“De toezichtstaken worden niet geprioriteerd en niet altijd uitgevoerd. Hierdoor kan publiek-private 

samenwerking als vakgebied ook nooit verder ontwikkelen. (…). Als je geen capaciteit hebt om toezicht 

op de sector te organiseren, zal er altijd wantrouwen blijven: werkt het nu wel of werkt het niet?” (R11).    

  

In lijn daarmee wordt in de interviews duidelijk dat het niet alleen voor de publieke sector, maar ook 

voor de private sector wenselijk is om het toezicht op de private veiligheid beter te organiseren. Bij een 

samenwerking tussen meerdere private partijen en de overheid, zijn private partijen er immers ook bij 

gebaat dat enkel betrouwbare partijen aansluiten bij een PPS-concept. Ter illustratie benoemt 

respondent 8 dat er nu nog te vaak vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de betrouwbaarheid van 

bepaalde private partijen in het havengebied.   

 Tien respondenten geven aan de Wpbr niet de enige wetgeving is die een invloed heeft op de 

praktijk van publiek-private samenwerking. Een belangrijke juridische belemmering voor PPS is de 

beperkte mogelijkheid om onderling informatie te delen. De begrenzingen voor informatiedeling komen 

voor een groot deel voort uit de AVG. Een van de respondenten stelt in dit kader:   

 

“Ik denk dat veel wetgeving is geschreven vanuit een privacy belang (…) en niet vanuit een 

samenwerking bevorderend belang. (…). In de wet staat niet wat er allemaal wel kan, maar eerder wat 

er niet kan, waardoor je opzoek moet gaan naar muizengaatjes.” (R5).       

 

De respondenten zijn het erover eens dat dergelijke wet- en regelgeving het delen van informatie lastig 

en tijdrovend maakt. Aan de andere kant wordt door de respondenten vanuit de politie benadrukt dat 

er op het gebied van informatiedeling meer mogelijk is dan gedacht wordt of in de praktijk gedaan wordt 

(zie ook paragraaf 8.4.2). Een van de respondenten van de politie geeft hierbij een suggestie:   

   

“In plaats van aanpassingen maken in de wetgeving om PPS te vereenvoudigen, kan er ook gekeken 

worden hoe de huidige wetgeving gebruikt wordt en hoe daarbinnen optimaal geopereerd kan worden. 

Daar wordt nog te weinig op ingezet.” (R15).    
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8.2 De overheid en het politieke klimaat      

Als eerste belemmering wordt benoemd dat het politieke klimaat gevoed wordt door een negatief 

sentiment ten aanzien van de private sector. Dit negatieve sentiment komt in vijf interviews naar voren. 

De ervaring is dat er op politiek niveau met argwaan en wantrouwen naar de private sector wordt 

gekeken. Ook wordt benoemd dat vooral incidenten op de voorgrond staan en dat de succesverhalen 

naar de achtergrond verdwijnen. Dit werkt vervolgens door in de politieke besluitvorming, waardoor 

PPS vaak lastig van de grond komt, aldus de respondenten. De volgende drie citaten zijn hiervoor 

illustratief:     

 

“De politieke discussie over de beveiliging van Schiphol is een voorbeeld: ‘Zie je wel, dat heeft te maken 

met het privatiseren van de veiligheid’ (…). ‘Ze kunnen het niet’.” (R9).   

 

“Wat springt naar voren in de politieke discussies die gevoerd worden? Niet onze kalme operatie, die 

jaar in jaar uit op een stabiele wijze zorgt voor veiligheid. Het zijn altijd de dingen die we verprutsen.” 

(R6).  

  

“Er hoeft maar iets te gebeuren en we [de overheid, LB] gaan op basis van dat incident acteren. Dat is 

niet bevorderlijk voor particuliere organisaties en daar kunnen ze bijna niet op anticiperen.” (R12).  

 

Daarmee samenhangend is een tweede belemmering voor publiek-private samenwerking. Acht 

respondenten stellen dat de PPS-praktijk belemmerd wordt door de ambivalentie in het politieke 

klimaat. Deze respondenten brengen dit op verschillende manieren tot uiting. Zo wordt gesproken over 

huiver om al te ver met de private sector in zee te gaan. Het is vooral de ervaring van de 

wetenschappelijke onderzoekers (N = 4) dat de Nederlandse overheid een terughoudende opstelling 

heeft ten aanzien van de private veiligheidszorg. Er worden bijvoorbeeld teveel ‘non-besluiten’ gemaakt 

op het gebied van PPS. Als voorbeeld wordt benoemd dat dit te herkennen is in het feit dat er nog altijd 

geen concrete plannen zijn om de verouderde wetgeving van een herziening te voorzien.  

Ook benoemen de wetenschappelijke onderzoekers dat er onduidelijkheid bestaat over de 

mate waarin de overheid samenwerking al dan niet prioriteert en dat er aan de PPS-discussie 

bovendien geen richting wordt gegeven in de politiek. In de interviews met de publieke sector is 

‘koudwatervrees’ een term die in drie interviews terugkomt. Door vijf van de acht respondenten wordt 

bovendien ervaren dat de overheid de laatste jaren terug aan het komen is op de pro-markt tendens 

die in de jaren tachtig en negentig overheerste. Respondenten wijzen daarbij op de spanning en 

onzekerheid die over de gehele private sector ontstaat wanneer de overheid steeds meer taken, die 

voorheen geprivatiseerd waren, naar zich toe gaat trekken. Drie respondenten stellen: ‘Het is maar net 

hoe de politieke wind waait’. Opvallend is dat het negatieve sentiment en de ambivalentie in het politieke 

klimaat vooral een rol speelt onder de wetenschappers en private experts. Deze respondenten ervaren 

het politieke klimaat eerder als belemmerend, terwijl vier van de zes publieke experts geen 

belemmeringen zien in het huidige politieke klimaat of dit juist als PPS-bevorderend ervaren.             
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Drie respondenten benoemen dat de omslag in het politieke klimaat ten aanzien van de private 

markt minder sterk aanwezig is bij de private veiligheidszorg dan op andere beleidsterreinen. Deze 

omslag zien de respondenten nu vooral nog op andere beleidsterreinen, zoals onderwijs en 

volksgezondheid. Dit komt volgens deze respondenten door de nog altijd toenemende budgettaire 

problemen en de capaciteitsdruk op de politie. Door negen respondenten wordt de verwachting 

uitgesproken dat het gaat om een aanhoudend capaciteitstekort binnen het politieapparaat. Hoewel de 

respondenten erkennen dat deze capaciteitsdruk al enkele decennia een probleem vormt, wordt 

benadrukt dat de urgentie pas de laatste jaren te hoog is geworden. “Nu doet het écht pijn”, aldus 

respondent 11. De respondenten ervaren dat de hoge capaciteitsdruk zorgt voor een noodzaak om 

naar andere oplossingen te kijken, waarvan publiek-private samenwerking een belangrijke mogelijkheid 

is. In die zin wordt de aanhoudende capaciteitsdruk op het politieapparaat juist ervaren als een 

bevorderende factor voor publiek-private samenwerking. De onderstaande citaten zijn hiervoor 

illustratief:    

 

“Ik denk dat er door de korte termijn druk op de politie ontvankelijkheid ontstaat om capaciteit bij privaat 

in te kopen.” (R6).    

 

“De budgettaire problematiek zorgt er sinds 2008 voor dat de overheid geconfronteerd wordt met een 

toenemend gebrek aan middelen. Dat gaat steeds meer impact hebben op de beleidsvoering, omdat 

private veiligheidsactoren goedkoper zijn.” (R14).      

  

8.3 Het Nederlandse politiebestel: nationaal vs. lokaal   

Opvallend is dat de respondenten het niet eens zijn over de mate waarin de huidige vorm van het 

politiebestel van invloed is op publiek-private samenwerkingen. Drie respondenten zijn van mening dat 

de huidige inrichting van de politie niet van invloed is op de mate waarin PPS in Nederland van de 

grond komt. Drie respondenten zijn niet geheel zeker of het politiebestel een invloed heeft, maar 

noemen samen met de overige negen respondenten een aantal mogelijke kansen en beperkingen van 

het huidige politiebestel. Een eerste mogelijke belemmering is de volgende:     

 

“De politie is nóg bureaucratischer, hiërarchischer en politieker geworden en heeft de neiging om meer 

zaken naar zich toe te trekken dan het los wil laten (…). Volgens mij is PPS op dit moment geen groot 

discussiepunt binnen de politie.” (R2).    

 

Daarentegen stelt respondent 5: “Ons werk is veel politieker geworden. Zolang de minister het 

belangrijk vindt, wordt publiek-private samenwerking nu een stuk sneller en makkelijker geregeld dan 

voor de reorganisatie.” (R5).    

 

Dat PPS geen prioriteit is van de Nationale Politie wordt vooral door de wetenschappelijke 

onderzoekers naar voren gebracht. De andere respondenten zijn van mening dat er op nationaal niveau 

van de politie geen tot weinig richting wordt gegeven aan PPS. Een respondent benoemt dat de 
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beleidsmatige verantwoordelijkheden met de reorganisatie van de politie naar het landelijke niveau zijn 

verschoven, maar betwijfelt of dat voor de feitelijke uitvoering van het politiewerk een verschil maakt. 

De uitvoering vindt nog steeds plaats op lokaal niveau, door de basisteams of binnen de politie-

eenheden. Daarnaast stelt een respondent van de politie:      

 

“De coördinatie op landelijk niveau moet versterkt worden. (…). Het helpt als je op landelijk niveau meer 

afspraken kan maken op het gebied van publiek-private samenwerking. (…). Dit blijft nu lokaal steken.” 

(R3).      

 

Met een aantal respondenten is besproken wat de impact is van het feit dat de Nationale Politie lokaal 

wordt aangestuurd door de gemeentelijke driehoek (N = 11).143 Wat betreft de lokale aansturing van de 

politie zien deze respondenten zowel belemmerende als bevorderende factoren. Aan de ene kant wordt 

de lokale aansturing gezien als een bevorderende factor. Lokale inbedding zorgt er namelijk voor dat 

er op lokaal niveau PPS-afspraken gemaakt kunnen worden. Zo wordt genoemd dat de lokale driehoek 

en lokale brancheverenigingen veel makkelijker de handen inéén kunnen slaan om een samenwerking 

van de grond te krijgen. Wanneer een burgemeester enthousiast is, kan een idee op lokaal niveau ook 

veel sneller van de grond komen. Daarnaast wordt benoemd dat het voor private partijen makkelijker is 

om contact te leggen met een politieregio, wanneer een initiatief in een andere regio al geregeld is.   

 Toch wordt de lokale aansturing van de politie niet altijd als PPS bevorderend ervaren. De 

respondenten benadrukken vooral dat de Nationale Politie ervaren wordt als een versnipperde en 

stugge organisatie. Bij acht respondenten komt dit punt op verschillende manieren tot uiting. Het 

voornaamste punt is dat er in de praktijk niet ervaren wordt dat er één politie is. Als je op lokaal niveau 

met één iemand van de politie hebt gesproken en daar worden toezeggingen gedaan, dan wil dat niet 

zeggen dat je iets met de hele Nationale Politie hebt afgesproken, aldus respondent 11. Een andere 

respondent noemt als voorbeeld hiervan:     

 

“Stel, ik heb een idee en ik heb daar een goed gesprek over gehad met iemand binnen de politie. Dan 

kan je daarna alsnog maanden naar de telefoon staren. Ondanks dat het individu het idee goed vindt, 

blijf je maanden overleggen en overtuigen voordat je de kans krijgt om een pilot uit te rollen.” (R4). 

      

8.4 Organisatie- en cultuurkenmerken   

8.4.1 Organisatiekenmerken     

Een eerste belemmering voor publiek-private samenwerking is dat er sprake is van twee verschillende 

samenwerkingspartners die nauwelijks tot elkaar in verhouding staan; ook wanneer er samen wordt 

gewerkt. Deze belemmering komt terug in vijf interviews. Zo beschrijft respondent 6 dat de politie en de 

private beveiliging ‘niet hetzelfde beestje zijn’ – in termen van omvang, geld, maar ook bevoegdheden. 

Door andere respondenten wordt benadrukt dat beide partijen twee totaal verschillende werkwijzen 

 
143 Met de lokale driehoek wordt bedoeld het driehoeksoverleg dat op lokaal niveau plaatsvindt tussen de burgemeester, 
politiechef en officier van justitie. Binnen dit overleg worden op lokaal of bovenlokaal niveau afspraken gemaakt over 

politie-inzet en taakuitvoering. Zie de website van de politieacademie: geraadpleegd op 15 juli 2022 via 
https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/1507  

https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/1507
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hanteren en dat de houding, het gedrag en de kerncompetenties veel van elkaar afwijken. De 

raakvlakken tussen de politie en de private beveiliging zijn minder groot dan we willen erkennen, aldus 

respondent 10. In het kader daarvan wordt door de respondenten benadrukt dat de politie en de private 

beveiliging elkaars concurrenten zijn, wat beide partijen verder uit elkaar drijft. Een respondent beschrijft 

het voorgaande als volgt:        

 

“De politie is een van de grootste klanten van G4S. Tegelijkertijd regelt de politie de vergunningen, 

houden ze toezicht op onze sector en handhaven ze de wet rondom private veiligheid (…). Daarnaast 

is de politie onze concurrent, want wij zien brood in een stuk van hun werk. (…). Wij hebben dus een 

schizofrene verhouding met de politie.” (R6).        

 

Twee andere respondenten benoemen dat de verhouding tussen beide partijen maakt dat de private 

beveiliging eigenlijk alleen ondergeschikt aan de politie kan werken. Omdat er sprake is van een 

hiërarchische relatie tussenbeide, kan nooit gesproken worden van een gelijkwaardige samenwerking.   

Als tweede belemmering voor publiek-private samenwerking wordt de bedrijfsvoering binnen 

de politieorganisatie genoemd. Het merendeel van de respondenten (N = 13) brengt naar voren dat de 

politieorganisatie niet is ingericht als een geschikte samenwerkingspartner. In het kader daarvan wordt 

gewezen op het feit dat de politie gebonden is aan allerlei (juridische) procedures en protocollen, 

waardoor out of the box denken lastig is. Daarnaast wordt over de politie gesproken als een 

bureaucratische organisatie met een strakke hiërarchie, terwijl voor nieuwe PPS-concepten juist 

flexibiliteit nodig is. Ook wordt de politie omschreven als een intern gerichte en niet-responsieve 

organisatie, een ‘eigen wereldje’ of een gesloten cultuur waar je als private beveiliger of organisatie niet 

zomaar bij hoort.      

 In contrast daarmee wordt door diverse respondenten (N = 7), zowel in de private als publieke 

sector, gewezen op de bedrijfsvoering binnen de private beveiligingssector als bevorderend voor PPS. 

De bedrijfsvoering aan de private kant wordt gekenmerkt door een snelheid van handelen, flexibiliteit 

of wendbaarheid en een grote mate van bewegingsvrijheid. Ook stellen de respondenten dat deze 

branche veel klantvriendelijker is dan de politie. Dit wordt geïllustreerd in de volgende twee citaten:    

 

“Als iemand in de private sector met een goed idee komt, dan wordt er direct een team omheen 

gebouwd om aan dat idee vorm te geven. (…). De private sector kan van dag tot dag heel wendbaar 

zijn.” (R4).  

 

“Ik heb het idee dat de private sector veel flexibeler is. Ze kunnen sneller inspelen op behoeftes en 

hebben ook de mindset om snel te opereren. Dat is gewoon vraag- en aanbodwerking.” (R11).  

 

Naast de bovenstaande kenmerken wordt benoemd dat de private sector heel innovatief is en dat er 

veel kennis, kunde en expertise ligt bij deze sector. In de interviews komt bijvoorbeeld terug dat de 

private sector veel kennis heeft op het gebied van technologie en hier op een efficiëntere wijze mee 

aan de slag gaat dan de overheid.   
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8.4.2 Culturele kenmerken          

Door veel respondenten wordt de houding die de private en publieke sector ten opzichte van elkaar 

aannemen als belemmering gezien. Zo is de ervaring dat de private sector onvoldoende 

inlevingsvermogen toont jegens de politie of publieke sector als geheel. Vier respondenten (binnen de 

politie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid) vinden dat er te weinig geaccepteerd wordt dat de 

politie binnen vaste kaders moet functioneren. Zo wordt onder andere benoemd dat er meer acceptatie 

moet zijn voor het feit dat de politie niet alle informatie kan delen. De volgende twee citaten brengen 

het voorgaande duidelijk naar voren:    

 

“Ik denk dat de private sector meer begrip moeten hebben voor de politie. (…). Er moet geaccepteerd 

worden dat sommige zaken niet mogelijk zijn en dat de politie een andere rol heeft in het 

veiligheidsdomein. Daarbij komt ook dat wij met bureaucratie te maken hebben.” (R5).  

 

“Sommige partijen kloppen bij de ene politieafdeling aan en krijgen daar een ‘nee’. Dan kloppen ze bij 

een andere afdeling aan. Ze gaan ‘shoppen’ in de organisatie en daar hebben wij veel last van.” (R15).    

 

In vijf interviews wordt naar voren gebracht dat er door de publieke sector nog te vaak wordt 

vastgehouden aan negatieve stereotypen rondom private beveiligers. Respondent 11 merkt op dat er 

tijdens diverse rondetafelgesprekken over PPS door een aantal publieke partijen steevast in twee 

stereotype beelden wordt gedacht. Enerzijds is dat het beeld van ‘het zijn niet zulke capabele mensen’ 

of ‘het zijn alleen maar Kruidvat-beveiligers’ en anderzijds is dat het beeld van ‘het zijn cowboys of 

voormalige politiemensen die van God los zijn geraakt’. Respondent 6 ervaart dat naar private 

beveiligers wordt gekeken als ‘de jongens en meisjes die het niet hebben gered’. In lijn daarmee 

spreken twee wetenschappelijke onderzoekers uit dat er veel wordt neergekeken op de private sector 

en dat politieagenten geregeld op een onbeschofte en/of neerbuigende manier tegen private beveiligers 

praten.       

  Een tweede belemmering is het domein-denken bij de politie. Met dit domein-denken wordt het 

praktisch en principieel beschermen van het eigen werk bedoeld: “Je denkt ook niet zomaar: ‘Misschien 

zou dit wel beter gaan als we dat bij iemand anders leggen.’” (R5). Deze belemmering komt in negen 

interviews, zowel met publieke als met private experts, naar voren. Zo spreekt de ene respondent over 

‘haantjesgedrag’ en spreekt de andere respondent over de ‘monopolistische opstelling’ van de politie 

ten aanzien van privaat. Sleutelzinnen in dit verband zijn: ‘Het politieapparaat is dé methode’, ‘Dit is 

mijn werk en niet jouw werk’, ‘Dit is van ons en wij zijn er veel beter in’ en ‘We hebben het altijd zo 

gedaan’. Tevens wordt benoemd dat veel politieagenten zijn opgegroeid binnen de organisatie en niet 

gewend zijn aan het samenwerken met private partijen, waarvoor hele andere drijfveren en normen 

gelden. Niet iedereen binnen de politieorganisatie heeft gevoel voor de manier waarop een 

commercieel bedrijf werkt. De respondenten ervaren daarnaast dat de politie niet goed weet welke 

taken ze wil uitbesteden of waar ze een mogelijkheid tot samenwerken ziet. Uit de interviews blijkt dat 

de kerntakendiscussie binnen de politie nog niet tot een bevredigend einde is gekomen. Dit wordt 

geïllustreerd in de volgende twee citaten:      
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“De kerntakendiscussie binnen de politie is verzand. Dat is erg jammer.” (R7).  

 

“Wat wil je nu kwijt, overheid en politie? Welke dingen staan op jullie menukaart, die er eigenlijk niet 

horen, want niemand eet het? Hoe kan je dat kwijt en waar laat je het dan?” (…). Dat gesprek wil de 

politie helemaal niet hebben. Om de kerntakendiscussie is jaren geleden de strik gedaan.” (R6).    

 

Een derde belemmering is de gepercipieerde spanning tussen het commerciële belang van de private 

sector ten overstaan van het maatschappelijke belang van de politie. Deze belemmering komt in twaalf 

interviews tot uiting. Zo wordt door vier private experts gesteld dat het belangrijk is om een 

verdienmodel te kunnen maken van een samenwerking met de politie. De wil en bereidheid om te 

helpen zijn er wel, maar de sector moet er ook geld aan kunnen verdienen. Drie van de vijf 

respondenten uit de private sector hebben echter het gevoel dat het sturen van een factuur, nadat de 

private sector buiten contractuele afspraken om de politie te hulpschiet, niet altijd begrepen wordt door 

de politie. Dit wekt bij de volgende respondent irritatie op:  

 

“Tegen de private sector wordt vaak gezegd: ‘Je neemt toch je maatschappelijke verantwoordelijkheid?’ 

of ‘Dit is goed voor je reputatie, hierdoor kun je verder ontwikkelen.’ Ik vraag me dan af hoe het zit met 

de betaling. (…). Ik ga iets niet doen als het niet tot omzet leidt, want dat is hoe wij werken.” (R6).   

 

Vier respondenten beschrijven deze belemmering op een andere manier. Zo komt bijvoorbeeld terug 

dat de overheid de neiging heeft om ‘voor een dubbeltje op de eerste rang te willen zitten’. Daarmee 

wordt bedoeld dat overheidsaanbestedingen er geregeld toe leiden dat private partijen diensten aan 

moeten bieden voor een te laag bedrag, waartegen ze eigenlijk niet kunnen leveren. Respondent 8 

ervaart dat de overheid meer waarde hecht aan de leversnelheid en -betrouwbaarheid dan de kwaliteit 

van de diensten en ondersteunt dit met een voorbeeld. Respondent 12 benadrukt dat een te lage 

compensatie ten koste gaat van de kwaliteit en er bij de uitvoering toe leidt dat private partijen tegen 

de vastgestelde compensatie alsnog onvoldoende mankracht kunnen leveren. Wanneer de 

leversnelheid en -betrouwbaarheid in het geding komt, kan dit ertoe leiden dat de overheid in de 

toekomst minder snel bereid is om een samenwerking aan te gaan, aldus respondent 11 en 12.  

Het beeld van de spanning rondom het commerciële belang van de private sector komt ook 

terug in interviews met de respondenten uit de publieke sector. Zo hoort een respondent (R15) 

regelmatig dat er collega’s zijn die het vreemd vinden dat private partijen winst willen maken. Een 

andere respondent merkt op dat de private sector vaak verweten wordt dat ze enkel op geld belust zijn.  

Hoewel deze spanning op de werkvloer aanwezig blijkt te zijn, laten de interviews zien dat de publieke 

experts dit negatieve beeld over het commerciële belang van de private sector zelf niet delen. Zes 

publieke experts merken expliciet op dat het commerciële belang van de private sector geen 

belemmering hoeft op te leveren voor de praktijk. Er wordt onder meer genoemd dat het logisch is dat 

private partijen geld moeten verdienen en dat het commerciële belang geen diskwalificatie moet vormen 

bij het aangaan van een samenwerking.  
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Een vierde belemmering is het culturele element achter het delen van informatie tussen de 

politie en de private sector. Door acht respondenten wordt benadrukt dat de politie vaak terughoudend 

is met betrekking tot het delen van informatie met de private sector. Andersom is het tevens onduidelijk 

wat er precies wordt gedaan met de informatie die gedeeld wordt met de politie. In het kader daarvan 

beschrijft een van de respondenten:  

 

“De informatie die naar de politie toegaat is een black box voor iedereen die informatie verstrekt. We 

weten niet wat de politie doet met alle informatie en krijgen daar ook geen terugkoppeling van.” (R6).  

 

De drie respondenten vanuit de politie maken inzichtelijk hoe de terughoudendheid om informatie te 

delen zich uit in de praktijk. Zo wordt vaak opgemerkt dat de AVG als excuus wordt gebruikt om 

bepaalde informatie niet te delen. Een van de respondenten beschrijft het volgende:  

 

“90% van de PPS-gesprekken gaat over privacyregelgeving en hoeveel last we daarvan hebben. Ik zie 

dat veel partijen zich verschuilen achter wetgeving door te stellen dat de wet samenwerking onmogelijk 

maakt, terwijl ik denk dat er veel wel mogelijk is.” (R5).    

 

Hoewel er niet wordt getwist over het belang van privacywetgeving en het voorzichtig omgaan met 

persoonsinformatie, zijn de respondenten uit de publieke sector wel van mening dat er meer mogelijk 

is dan in de praktijk wordt gedacht en gedaan. Zo wordt door twee respondenten van de politie en één 

respondent van het ministerie gesteld dat signalementen, trends in criminaliteit, maar voornamelijk ook 

informatie over de modus operandi in veel gevallen probleemloos gedeeld kan worden.           

 

8.5 Succesfactoren voor publiek-private samenwerking in het veiligheidsdomein  

In de interviews komt naar voren dat veel respondenten (N = 7) voorstander zijn van een 

samenwerkingsstructuur waarbij een lokale aanpak voorop staat. Respondent 9 spreekt bijvoorbeeld 

over publiek-private samenwerking “van onderaf naar boven opzetten” als bevorderende factor voor 

PPS. De andere respondenten spreken over het opzetten van kleinschalige pilots om zo een groter 

vertrouwen in PPS op nationaal niveau te genereren. Vier respondenten benoemen op dit punt dat het 

uiteindelijk ook van belang is om op nationaal niveau meer richting te geven aan PPS in het 

veiligheidsdomein. Het negatieve sentiment en de ambivalentie in het politieke klimaat (zie paragraaf 

8.2) suggereert namelijk dat het op nationaal niveau nog aan vertrouwen ontbreekt.  

Bevorderend voor de lokale aanpak van PPS, is dat meerdere respondenten (N = 6) beschrijven 

dat de vertrouwensbasis tussen publiek en privaat op lokaal niveau wel aanwezig is. Zo beschrijft 

respondent 3 dat er op de afdeling waar de respondent werkzaam is een hoop vertrouwen is in de 

private sector en de samenwerking tussen beide partijen. Ook respondent 5 beschrijft dat er voldoende 

vertrouwen is bij politieagenten die ervaring hebben met PPS. Van de vijftien respondenten zijn er vier 

direct betrokken (geweest) bij een lokaal of kleinschalig PPS-concept. Alle vier zijn enthousiast over de 

samenwerking en het opgebouwde vertrouwen tussen publiek en privaat en staan open voor 

toekomstige samenwerkingen. In dit kader stelt een van de respondenten:  
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“Als je het drie of vier keer gedaan hebt en je hebt daar succes mee gehad, dan ga je daarna niet meer 

wantrouwig doen over PPS.” (R5).  

 

Als er een goede verhouding en goed contact is tussen de mensen op de werkvloer, is ook de 

bereidheid om breed actie te ondernemen groter, aldus respondent 3. Alle respondenten van de politie 

beschrijven dat het vaak de wijkagenten zijn die goede relaties hebben met beveil igers op de werkvloer 

en respondent 15 noemt de wijkagent ‘de beste PPS’er’.  

 Daarentegen zijn er ook kenmerken op het gebied van vertrouwen die de samenwerking juist 

belemmeren. Acht respondenten gaan in op de belemmeringen die zich op dit gebied voordoen. Zo 

wordt door de respondenten benadrukt dat een vertrouwensrelatie persoonsafhankelijk is. Vier 

respondenten merken op het jaren kan duren voordat een concept van de grond komt wanneer een 

agent die pro-PPS is, vertrekt of een andere functie gaat vervullen. Dit is een tijdrovend proces : “Als 

mensen weggaan of worden vervangen, dan kan het treintje niet zomaar doorrijden.” (R8). Daarnaast 

wordt beschreven dat het voor een goede vertrouwensbasis belangrijk is dat afspraken die worden 

gemaakt over de structuur en coördinatie van een samenwerking, ook worden nagekomen. De 

respondenten vanuit de politie geven zelf aan dat de politie niet altijd een betrouwbare partner is en 

tevens niet altijd haar afspraken nakomt, hetgeen in het volgende citaat nadrukkelijk naar voren komt: 

 

“Als een lopend samenwerkingsverband toevallig niet meer op de veiligheidsagenda staat (…), wil dat 

niet zeggen dat je als politie moet zeggen: ‘We hebben nu een andere prioriteit gekregen, dus we 

stoppen met dit samenwerkingsverband’. (…). Dat soort onprofessionele dingen gebeuren wel.” (R15).  

 

Naast het wederzijdse vertrouwen gaat meer dan de helft van de respondenten (N = 9) in op het belang 

van het maken van heldere afspraken over de structuur en coördinatie van de samenwerking. De ene 

respondent spreekt over het openlijk en transparant uitwisselen van concepten, terwijl de andere 

respondent spreekt over het vooraf opstellen en formaliseren van ‘spelregels’ en/of basisbeginselen 

voor PPS. Volgens vijf respondenten gebeurt dit in de praktijk niet op de meest wenselijke manier en 

vormt dit een wezenlijke belemmering voor de PPS-praktijk. Zo wordt onder meer opgemerkt dat veel 

afspraken momenteel te vaak mondeling worden gemaakt. Meermaals wordt benoemd dat er vaak 

‘maar wat gedaan wordt’. Daarnaast stellen de respondenten dat de huidige convenanten die gebruikt 

worden voor PPS-concepten, niet volstaan. De onderstaande citaten zijn hiervoor illustratief:     

 

“Convenanten zijn grotendeels papieren gedrochten. Het is een soort papieren werkelijkheid, waar af 

en toe wel normen en eisen in worden opgenomen, maar ik betwijfel of daar in de praktijk ook inhoud 

aan wordt gegeven.” (R10).    

 

“Veel convenanten gaan hoofdzakelijk over het vertrouwen. Dit is een soft indicator. (…) Ik zou de 

structuur en werkzaamheden veel meer als basis laten dienen van een convenant. Dan kun je zeggen: 

‘Als we dit doen, dan kunnen we dit verwachten.’ of ‘Hiermee gaan we het probleem verergeren.’” (R7).     
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Dezelfde respondenten pleiten ervoor dat de afspraken die onderling worden gemaakt veel explicieter 

en duidelijker vormgegeven moeten worden, zodat concrete richtlijnen vertaald kunnen worden naar 

een werkbare praktijk. Duidelijkheid, openheid en transparantie zijn kernwoorden die in dit verband 

worden genoemd. Zo spreekt respondent 8 over het opstellen van een document met basisregels en 

spreekt respondent 9 over het opmaken van een branche-breed kwaliteitskader. Respondent 13 stelt 

dat veel meer factoren moeten worden meegenomen voorafgaand aan de start van een project. De 

respondent spreekt onder meer over coördinatie, de wijze van het vastleggen van informatie of andere 

data, een kwaliteitscontrole en de wijze van monitoring. Ook de financiering moet worden meegenomen 

en wordt nu nog vaak in een te laat stadium in beschouwing genomen. Ten slotte wijzen respondenten 

9 en 13 erop dat het behulpzaam is als een gelegitimeerde partij, zoals een advocaat, hier van tevoren 

naar gekeken heeft. Op deze manier kun je op voorhand vaststellen of en in welke mate de gemaakte 

afspraken stroken met de geldende wet- en regelgeving en dus haalbaar zijn, aldus de respondenten.   

 Een andere belemmering op het gebied van structuur en coördinatie van publiek-private 

samenwerking, is dat er te weinig één loket of één koppelpunt is binnen het veiligheidsdomein. Deze 

belemmering komt in vier interviews naar voren en wordt zowel aan de publieke als private kant 

herkend. Het feit dat er geen centraal koppelpunt is, maakt dat de samenwerking moeizaam verloopt 

omdat er niet één stem of één agenda is, ofwel:  

 

“Je hebt één hand en aan de andere kant zijn er heel veel handen die allemaal naar deze ene hand 

reiken.” (R13).   

 

Met het bovenstaande bedoelt respondent 13 dat, waar er één politie is, er tal van private partijen zijn 

die allemaal op de een of andere manier willen samenwerken met de politie. Bij de private sector 

ontbreekt het aan één centraal punt. Naast de Nederlandse Veiligheidsbranche zijn er ook andere 

brancheverenigingen, zoals de Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland, actief. Hoewel er in 

Nederland één Nationale Politie is, benoemen zowel respondent 9 als respondent 15 dat er aan de kant 

van de politie ook een gebrek is aan een centrale loketfunctie. Het ontbreken van deze centrale 

loketfunctie maakt het ingewikkeld om goede afspraken te maken over de structuur en coördinatie van 

een PPS-concept. Op dit moment kun je niet naar de politie toe, noch naar de private sector, wanneer 

je een goed idee hebt voor een PPS-concept, aldus respondent 13. De volgende citaten laten dit zien:  

 

“Hoe kunnen private partijen ons beter vinden? De kern zit in het hebben van één centraal contactpunt. 

(…). Zo zorg je ervoor dat de politie de private partijen die ons benaderen, kan doorverwijzen naar dit 

centrale loket. Dit bevordert laagdrempelig contact tussen publiek en privaat.” (R15).   

 

“Je kan nergens ‘aanbellen’, want er is geen loket om publiek-private samenwerking te structureren, 

noch om het te evolueren of evalueren, dan wel het simpelweg uit te voeren.” (R13).  

  

Bovendien wordt door drie respondenten aangekaart dat er geen ‘masterlijst’ beschikbaar is met alle 

best practices rondom publiek-private samenwerking in en buiten het veiligheidsdomein. Omdat er 
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nauwelijks wordt gesproken over succesvolle PPS-concepten in andere domeinen, kunnen deze ook 

niet worden gebruikt als voorbeeld voor het veiligheidsdomein. “We zijn teveel bezig het wiel opnieuw 

uit te vinden.” (R13).          

  

8.6 Conclusie   

De interviews maken duidelijk dat er met betrekking tot de nationale wet- en regelgeving voornamelijk 

belemmeringen worden gezien rondom het toezicht op de private sector en de mogelijkheden voor 

informatiedeling. Daarnaast laat dit hoofdstuk zien dat er sprake is van een negatief sentiment en 

ambivalentie in het politieke klimaat, welke doorwerken in de politieke prioritering van 

veiligheidsoplossingen en besluitvorming daaromtrent. Daarin valt vooral op dat de private en 

wetenschappelijke experts beduidend negatiever zijn over het huidige politieke klimaat dan de publieke 

experts. De invloed van het Nederlandse politiebestel lijkt weinig tot niet van invloed te zijn op de praktijk 

van publiek-private samenwerking in het veiligheidsdomein.      

 Desondanks leidt dit hoofdstuk tot de conclusie dat het zwaartepunt van belemmerende en/of 

bevorderende factoren niet bij de voorgaande elementen ligt. Het zwaartepunt van het empirische 

onderzoek ligt bij de cultuur- en organisatiekenmerken en succesfactoren voor publiek-private 

samenwerking, waaronder de optimale informatiedeling, het wederzijdse vertrouwen en de structuur en 

coördinatie van de samenwerking. Als belangrijkste organisatiekenmerk komt naar voren dat inrichting 

van beide organisaties sterk contrasteert, met een bureaucratische politieorganisatie ten overstaan van 

een flexibele private sector, waardoor de samenwerking tussenbeide belemmerd wordt. De culturele 

belemmering die het meest in het oog springt is de belemmering van informatiedeling, welke in de 

praktijk meer een culturele dan een juridische belemmering blijkt. Zo verschuilt de politie zich regelmatig 

achter de AVG om geen informatie te hoeven delen met de private beveiligingssector. Desondanks 

hebben de interviews aan het licht gebracht dat informatie als signalementen en modus operandi van 

daders probleemloos gedeeld kunnen worden. Ook het domein-denken bij de politie, waarbij de politie 

het eigen werk principieel beschermd en bepaalde taken weinig tot niet wil afstaan, speelt een grote rol 

binnen het culturele element.      

Wat betreft de (overige) succesfactoren is een opvallende uitkomst de misvatting over de 

spanning rondom het commerciële belang van de private beveiligingssector bij  PPS. Hoewel de 

publieke experts beduidend positief en begripvol zijn over de aanwezigheid van dit commerciële belang, 

zorgt ditzelfde belang op de werkvloer bij de politie en de overheid nog voor spanning. Tot slot komt 

naar voren dat verschillende branches voorstander zijn van lokale initiatieven voor PPS – waar 

grotendeels een bevredigende mate van wederzijds vertrouwen bestaat – om dit uiteindelijk breder uit 

te dragen op nationaal niveau. Een grote belemmering op dat vlak is daarentegen dat de afspraken 

over de structuur en coördinatie niet adequaat worden gemaakt, met als belangrijke valkuil het gebrek 

aan een centrale loketfunctie.      
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9. Conclusie en reflectie  

9.1 Conclusie   

Aan de hand van dit onderzoek is getracht een antwoord te geven op de volgende probleemstelling: 

‘Welke elementen zijn belangrijk voor het verstevigen van publiek-private samenwerking in Nederland 

en waarin verschilt de Nederlandse praktijk van die in andere Europese landen?’ Deze vraag wordt 

beantwoord aan de hand van zeven deelconclusies, waarvan respectievelijk twee uit het theoretische 

onderzoek, drie uit het vergelijkende onderzoek en twee uit het empirische onderzoek.    

 Als eerste komt uit de sociologische analyse naar voren dat publiek-private samenwerkingen 

in Nederland opkomen in de jaren tachtig. Dit is vooral te wijten aan verschillende politieke 

ontwikkelingen, zoals de responsibilisering-strategie en het capaciteitstekort bij de politie. Deze 

ontwikkelingen hebben gezorgd voor een pro-markt stimulans, waardoor steeds meer publiek-private 

samenwerkingen worden aangegaan en de groei van de private beveiligingssector gestimuleerd wordt. 

Het capaciteitstekort bij de politie blijft tegenwoordig ook bestaan, waardoor de private veiligheid een 

actueel discussiepunt blijft in de politiek. Economische en sociale ontwikkelingen, zoals de opkomst 

van mass private property en de toenemende onveiligheidsgevoelens, komen minder sterk naar voren 

in Nederland dan in Angelsaksische landen.   

 Ten tweede laat de bestuurskundige analyse zien dat de volgende factoren uit de multi-agency 

approach de kans op een succesvolle publiek-private samenwerking vergroten: duidelijke afspraken 

over de structuur en coördinatie van het samenwerkingsverband, concreet omschreven doelen en 

belangen, duidelijkheid over financiële middelen, wederzijds vertrouwen en optimale informatie-

uitwisseling. Het CSF-model bevestigt het belang van deze succesfactoren bij publiek-private 

samenwerking. Hoe deze succesfactoren zich manifesteren in de Nederlandse praktijk, komt terug in 

deelconclusie 7.      

 Ten derde is gebleken dat de nationale wet- en regelgeving voor de private sector sterk 

contrasteert in Nederland, België, Engeland en Wales. De kwaliteit van de private wetgeving wordt in 

Nederland, Engeland en Wales beduidend lager beoordeeld dan in België. De herziening van de Wpbv 

in 2017 speelt hierbij een rol en is een initiatief vanuit de Belgische overheid geweest om publiek-private 

samenwerking actief aan te moedigen. Ook biedt de nieuwe wet meer ruimte en mogelijkheden voor 

PPS. Dit heeft tot gevolg dat België steeds meer begint te lijken op Angelsaksische landen, zoals 

Engeland en Wales, welke gekenmerkt worden door minimale en minder beperkende reguleringen voor 

de private sector. De Nederlandse Wpbr wordt daarentegen beschreven als een verouderde wet, met 

een toezichtsysteem dat al lange tijd tekortschiet en waarin een stimulans voor PPS ontbreekt.   

 Ten vierde is duidelijk geworden dat het politiek-economische klimaat verschillend is in de 

onderzochte landen. In Engeland en Wales speelt privatisering al veel langer een rol en is het 

uitbesteden van veiligheidsactiviteiten gebruikelijker dan in niet-Angelsaksische landen. Desondanks 

valt op dat België met de eerdergenoemde wetswijziging marktvriendelijker geworden is en daarmee 

tevens qua politiek-economische structuur steeds meer lijkt op Engeland en Wales. Hoewel er in 

Nederland ook privatiseringstendensen hebben plaatsgevonden, worden marktgerichte hervormingen 

in mindere mate waargenomen dan in België, Engeland en Wales. In lijn daarmee laten de beschreven 
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casussen zien dat PPS-voorbeelden in Engeland en Wales al langere tijd worden aangegaan en in 

zowel België als Engeland en Wales verregaander zijn dan in Nederland.      

Ten vijfde wijkt het politiebestel in Nederland, België, Engeland en Wales sterk van elkaar af. 

Het politiebestel van Engeland en Wales heeft de sterkste lokale component, omdat het wordt 

gekenmerkt door een geregionaliseerd politiebestel. Het Nederlandse politiebestel wordt daarentegen 

gekenmerkt als een Nationale Politie. In Nederland is een lokale component – hoewel in mindere mate 

– evenzeer aanwezig, aangezien de handhaving van de openbare orde onder het gezag van de 

burgemeesters valt. In België, waar er een overwegend gedecentraliseerd politiebestel is, ligt de 

verantwoordelijkheid voor de Lokale Politie bij de burgemeester. Deze heeft een nog sterkere positie 

dan in Nederland, omdat de Lokale Politie voor twee derde door de gemeenten gefinancierd wordt.   

Als zesde is gebleken dat de bevindingen uit de vergelijkende studie rondom het politieke 

klimaat en de nationale wet- en regelgeving grotendeels overeenkomen met de bevindingen uit de 

interviews met de PPS-experts (zie deelconclusies drie en vier). In de interviews wordt eveneens 

benadrukt dat de Wpbr een verouderde wet is en dat het huidige toezichtsysteem ernstig tekortschiet. 

Met betrekking tot het politieke klimaat komt als voornaamste belemmering de ambivalentie van de 

Nederlandse overheid naar voren. De ervaring in de praktijk is dat de overheid terughoudend is in het 

aangaan van publiek-private samenwerkingen en de laatste jaren terug lijkt te komen op de pro-markt 

tendens van de jaren tachtig; een tendens die eerder van belang was voor de opkomst van PPS (zie 

deelconclusie 1). Met betrekking tot het politiebestel wordt in het empirische onderzoek echter duidelijk 

dat de inrichting van het Nederlandse politiebestel weinig invloed heeft op de PPS-praktijk.   

Als laatste is duidelijk geworden dat het zwaartepunt van belemmerende en bevorderende 

factoren in het empirische onderzoek bij de organisatie- en cultuurkenmerken en succesfactoren voor 

PPS ligt. De belangrijkste organisatorische belemmering is het feit dat de politie en de private 

beveiligingssector totaal verschillend zijn ingericht, waarbij de politie niet ingericht blijkt te zijn als 

geschikte samenwerkingspartner. De belangrijkste culturele belemmering is enerzijds dat de publieke 

sector de AVG met regelmaat gebruikt als reden om informatie niet te delen. Anderzijds is het 

interessant dat de private experts ervaren dat het commerciële belang niet geaccepteerd wordt door 

de publieke sector, terwijl de publieke experts de aanwezigheid van dit belang  tijdens de interviews 

actief ondersteunen. Inzake de overige succesfactoren – die niet aan bod zijn gekomen bij de 

organisatie- en cultuurkenmerken – komt naar voren dat het gebrek aan structuur en coördinatie van 

de samenwerkingen een van de grootste belemmeringen blijkt te zijn. Dit leidt tot de algemene 

conclusie dat van een goede invulling van de succesfactoren in de praktijk geen sprake is.   

Al met al laat de vergelijkende studie zien dat het politiek-economische klimaat en de nationale 

wet- en regelgeving van een land relevant zijn bij het verstevigen van PPS. Voor de versteviging van 

PPS in Nederland kunnen de positieve ontwikkelingen in België, Engeland en Wales als leidraad 

dienen. Engeland en Wales zijn daarin belangrijke voorlopers, maar ook België begint steeds meer op 

de Angelsaksische landen te lijken. Tegelijkertijd laat de huidige Nederlandse praktijk zien dat er op 

een kortere termijn veel meer mogelijkheden liggen voor de bevordering van PPS. Dit kan door vooral 

meer in te zetten op zaken als het verbeteren van de structuur en coördinatie van 

samenwerkingsconcepten of door veranderingen teweeg te brengen in de culturele houding om onder 



DE VERSTEVIGING VAN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN 

86 

 

andere te komen tot een betere informatie-uitwisseling. Concluderend worden de organisatie- en 

cultuurkenmerken, alsmede de succesfactoren voor PPS als belangrijkste elementen ter versteviging 

van de Nederlandse PPS-praktijk gezien.         

 

9.2 Reflectie 

In de conclusie wordt een opvallend contrast waargenomen tussen de resultaten van de vergelijkende 

studie ten opzichte van het empirische onderzoek. Waar de politieke invloed en de invloed van de 

nationale wet- en regelgeving op de versteviging van PPS op de voorgrond staan bij de vergelijkende 

studie, ligt het zwaartepunt van het empirische onderzoek niet bij deze elementen. De verschillen met 

België, Engeland en Wales laten zien dat Nederland vooral achterloopt op het gebied van het politiek -

economische klimaat en de nationale wet- en regelgeving en dat de samenwerking in Nederland dus 

voor een deel stagneert op een politiek niveau. In het empirische onderzoek komen de succesfactoren 

en organisatie- en cultuurkenmerken naar voren als belangrijke elementen voor de verstev iging van 

PPS. Deze elementen zijn veel meer geconcentreerd op de organisaties die betrokken zijn bij 

verschillende PPS-concepten en de afspraken die daarover onderling worden gemaakt in de praktijk.  

 In aanvulling op het voorgaande reflectiepunt roepen de resultaten uit het theoretische, 

vergelijkende en empirische onderzoek vragen op over de invloed van de politiek op publiek -private 

samenwerking en de samenhang van dit element met andere elementen. Als verder wordt ingezoomd 

op de verhouding tussen de elementen uit dit onderzoek, dan komt naar voren dat de politiek niet geheel 

losstaat van de overige elementen. Zo valt in hoofdstuk 3 op dat de politieke ontwikkelingen die ten 

grondslag lagen aan de opkomst van PPS, beïnvloed zijn door het neoliberalisme – een stroming die 

de oorsprong vindt in een economisch vertoog. De invloed van het neoliberale denken op het politieke 

klimaat komt in de vergelijkende studie eveneens terug, waar de mate waarin het neoliberalisme is 

doorgedrongen in de politieke besluitvorming een van de grootste verschillen tussen de onderzochte 

landen is. In de vergelijkende studie komt daarnaast naar voren dat het politieke klimaat verband houdt 

met de ontwikkeling van de nationale wet- en regelgeving in een land. Zo heeft de omslag in het 

Belgische kabinet, waarbij de socialistische partijen meer op de achtergrond kwamen te staan, ervoor 

gezorgd dat een wijziging van de Wpbv mogelijk is geworden. Ook in Nederland is een toekomstige 

herziening van de wet afhankelijk van de politiek, nu de wetgevende macht bestaat uit het Nederlandse 

parlement en de regering. Als laatste staat de inrichting van het politiebestel niet geheel los van de 

politiek. In het empirische onderzoek wordt door een aantal respondenten gewezen op het feit dat het 

werk van de politie meer politieke lading heeft gekregen met de reorganisatie naar een nationaal 

politiebestel. Ook de vergelijkende studie laat dit terugkomen: het beheer van de politie wordt vanaf de 

reorganisatie nationaal vormgegeven, waarbij de landelijke korpschef direct verantwoording af dient te 

leggen aan de minister van Justitie en Veiligheid. Dit staat in contrast met het Engelse politiebestel, 

waarbij de reorganisatie naar een sterk geregionaliseerd politiebestel betekent dat het opleggen van 

nationale targets vanuit de politiek is gestopt. Bij het verstevigen van publiek-private samenwerking zijn 

dus meerdere elementen afhankelijk van het politieke klimaat.  

De bovenstaande reflectiepunten leiden tot de conclusie dat de aanpak van het verstevigen 

van PPS uitgesplitst kan worden naar twee lagen: een politiek gestuurde aanpak en een 
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samenwerkingsgestuurde aanpak. Vanuit een politiek gestuurde aanpak kan PPS verstevigd worden 

door in te zetten op de verandering van het politieke klimaat en de nationale wet- en regelgeving. Vanuit 

een samenwerkingsgestuurde aanpak kan juist worden ingezet op het maken van aanpassingen in de 

organisatie- en cultuurkenmerken en het verbeteren van de toepassing van succesfactoren voor PPS. 

De vergelijkende studie roept de vraag op of er wel voldoende (korte termijn) mogelijkheden zijn voor 

het verstevigen van PPS via de politiek gestuurde elementen. Vooral nu dit onderzoek duidelijk laat 

zien dat politieke verandering ingewikkeld is en over het algemeen een lange adem vergt (zie 

bijvoorbeeld paragraaf 3.6 en 6.3).  

Uit het bovenstaande vloeit de implicatie voort om inspanningen ter versteviging van PPS in 

grotere mate te focussen op een samenwerkingsgestuurde aanpak. In de interviews spreken 

verschillende respondenten hun verbazing uit over het feit dat aan veel bestaande PPS-concepten 

regelmatig geen vervolg wordt gegeven. Sommige projecten blijven bij eenmalige projecten en andere 

projecten sterven een stille dood na afronding van de pilotfase. Een goed begin is daarom om PPS op 

dit punt te verbeteren door vanuit een samenwerkingsgestuurd niveau te werken. Elementen zoals de 

belangrijkste succesfactoren en de organisatie- en cultuurkenmerken kunnen namelijk onafhankelijk 

van het politieke klimaat en op korte termijn versterkt worden in de praktijk. Hoe kan aan de 

succesfactoren uit dit onderzoek een betere invulling worden gegeven in de praktijk? Welke partijen 

moeten rond de tafel gaan om de belemmeringen in de culturele houding van publiek en privaat te 

verhelpen? Een samenwerkingsgestuurde aanpak is tevens vernieuwend, aangezien de praktijk laat 

zien dat veel inspanningen, zo blijkt ook uit de vergelijkende studie, tot nu toe zijn gericht op lobbyen 

op het politieke niveau.  

Daarmee is niet gezegd dat het verstevigen van PPS vanaf het politieke niveau gestaakt moet 

worden. Politieke verandering of beïnvloeding is immers niet onmogelijk en draagt beslist bij aan een 

versteviging van PPS. Dit roept wel de vraag op welke concrete stappen er gezet moeten worden om 

de politiek op een positieve manier te beïnvloeden. En hoe kan er worden gezorgd voor een politieke 

stimulans om bijvoorbeeld een herziening van de Wpbr door te voeren? Een antwoord op deze vragen 

geeft meer duidelijkheid over de mogelijkheden en haalbaarheid tot het verstevigen van PPS op het 

politieke niveau. Voor nu is het belangrijk om PPS meer samenwerkingsgestuurd aan te pakken en van 

onderaf naar boven op te bouwen, zodat een meer adequate aanpak en uitvoering van PPS wordt 

gerealiseerd. Het is de moeite waard om hiermee te toetsen of dit op de langere termijn ook vruchten 

afwerpt op het politieke niveau. Een positief neveneffect van een succesvolle samenwerkingsgestuurde 

aanpak kan zijn dat zo de juiste motivatie en voldoende draagvlak ontstaat om PPS nog verder te 

verstevigen vanuit de politiek.        
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10. Discussie 

In de vorige hoofdstukken is aan de hand van drie deelvragen antwoord gegeven op de 

probleemstelling. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de methodologische keuzes die voor dit 

onderzoek zijn gemaakt. Het hoofdstuk zoomt in op de consequenties van deze keuzes voor de kwaliteit 

van het onderzoek en focust daarbij op het vergelijkende en empirische onderzoek. In paragraaf 10.1 

wordt ingegaan op de sterke en zwakke punten voor de betrouwbaarheid van het onderzoek, in 

paragraaf 10.2 voor de interne validiteit en in paragraaf 10.3 voor de externe validiteit.     

 

10.1 Betrouwbaarheid  

Voor de betrouwbaarheid van een onderzoek wordt gekeken naar de wijze waarop gemeten is. Een 

onderzoek is betrouwbaar wanneer een herhaling van hetzelfde onderzoek leidt tot overeenkomstige 

resultaten (Bijleveld, 2015). Daarvoor is het belangrijk dat er consequent en zorgvuldig gewerkt is 

(Evers, 2015). Er is op vier verschillende manieren geprobeerd de betrouwbaarheid van het onderzoek 

te bewaken. Allereerst zijn belangrijke methodologische keuzes altijd met meerdere experts overlegd. 

Zo zijn de keuzes met betrekking tot de geselecteerde landen, experts en topiclijst voorgelegd aan Ard 

van der Steur en Trees van den Broeck van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Beiden zijn al jaren 

werkzaam op het gebied van private veiligheid en PPS. Bovendien zijn alle cruciale methodologische 

overwegingen besproken met een andere wetenschappelijke onderzoeker, zijnde Marc Schuilenburg – 

scriptiebegeleider van dit onderzoek. Dit overleg heeft ertoe geleid dat er constant gereflecteerd is op 

het onderzoeksproces.    

 Ten tweede zijn alle methodologische keuzes nauwkeurig en stapsgewijs beschreven (zie 

hoofdstuk 2). Dit zorgt voor een transparant onderzoeksproces, wat de reproduceerbaarheid van het 

onderzoek vergroot. Voor het theoretische onderzoek betekent dit bijvoorbeeld dat de meest gebruikte 

zoektermen – die hebben geleid tot de literatuur die is gebruikt voor het onderzoek – kenbaar zijn 

gemaakt. Voor het vergelijkende onderzoek geldt dat de keuze voor de landen stapsgewijs is toegelicht 

aan de hand van meerdere praktische en inhoudelijke redenen. Tevens zijn vergelijkbare onderzoeken 

benoemd die leidend zijn geweest in het bepalen van de beschreven elementen. Voor het empirische 

onderzoek geldt dat de elementen voor een groot deel zijn voortgekomen uit de eerdere bevindingen 

van dit onderzoek, waardoor deze gemakkelijk herleidbaar zijn. Daarnaast is beschreven op welke 

manier de respondenten geworven zijn en bevat de bijlage een nauwkeurige beschrijving van de functie 

en achtergrond van de respondenten. Dit maakt duidelijk welke personen om welke redenen zijn 

geselecteerd. Naast de stapsgewijze beschrijving van alle methodologische keuzes, geldt bovendien 

dat alle data goed gedocumenteerd en gearchiveerd zijn. Zo zijn de interviews opgenomen en 

getranscribeerd. Dit maakt dat de ruwe data inzichtelijk zijn en het onderzoek als geheel transparant is.   

 Ten derde is het onderzoek zo objectief mogelijk uitgevoerd. Er is zoveel mogelijk getracht om 

subjectiviteit in het onderzoek te minimaliseren – voornamelijk bij de analyse van de interviewdata. De 

eigen interpretatie van de interviews door de onderzoeker is beperkt door meermaals samenvattingen 

en/of parafraseringen voor te leggen aan de respondenten tijdens het interview (Decorte & Zaitch, 

2016). Zo is nagegaan of de interpretaties van de onderzoeker overeenkomen met de bedoeling van 

de respondent. Het gebruik van Atlas.ti bij de data-analyses heeft de betrouwbaarheid van het 
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onderzoek eveneens vergroot. Door gebruik te maken van codedefinities in Atlas.ti wordt een 

transparant overzicht gegeven van de manier waarop de data geïnterpreteerd is (Decorte & Zaitch, 

2016).  

Als laatste is bij zowel het literatuuronderzoek/documentenanalyse voor het vergelijkende 

onderzoek, als bij de interviews dataverzadiging opgetreden. Het toevoegen van extra literatuur of 

documenten en nieuwe respondenten en/of interviewtopics, leverde geen vernieuwende informatie of 

nieuwe elementen meer op. Voor het empirische onderzoek is dit extra geverifieerd door aan het einde 

van de interviews een controlevraag op te nemen. Zo is gevraagd of er nog andere topics meegenomen 

dienen te worden om tot een versteviging van PPS te komen. Omdat het antwoord hierop in alle 

gevallen ontkennend luidde, kan er vanuit worden gegaan dat de geïdentificeerde topics een 

allesomvattend overzicht bieden. Dataverzadiging maakt het aannemelijk dat herhaling van dit 

onderzoek in de toekomst leidt tot vergelijkbare onderzoeksresultaten (Van Staa & Evers, 2010).  

Ondanks deze inspanningen om de betrouwbaarheid van het onderzoek te bewaken, dient 

rekening te worden gehouden met twee beperkingen. Een eerste beperking is dat subjectiviteit bij 

kwalitatief onderzoek, uitgevoerd door één onderzoeker, nooit geheel uitgesloten kan worden. Zo kan 

een andere onderzoeker meer waarde hechten aan andere verbanden in de data en of kan voor 

afwijkende codedefinities gekozen worden bij het data-analyseproces. Dit kan een andere interpretatie 

van de onderzoeksresultaten opleveren (Decorte & Zaitch, 2016). Wat betreft de vergelijkende studie 

kan ook voor andere casussen gekozen worden, wat mogelijkerwijs een ander vergelijkingsbeeld 

tussen de landen oplevert. Als tweede beperking geldt dat PPS een zeer actueel onderwerp is, 

waardoor de reproduceerbaarheid van het onderzoek op kortere termijn in het geding kan 

komen. De onderzoeksstage bij de Nederlandse Veiligheidsbranche laat zien dat het  

onderwerp bij de branchevereniging hoog op de agenda staat. In het kader van PPS worden 

daarom regelmatig rondetafelgesprekken georganiseerd, waarin razendsnel nieuwe ideeën worden 

bedacht en nieuwe afspraken worden gemaakt voor vervolgstappen omtrent het ontwikkelen en 

professionaliseren van PPS. Bij deze vergaderingen is het gros van de private en publieke experts, die 

voor dit onderzoek geïnterviewd zijn, ook aanwezig. Ten tijde van het afronden van het onderzoek, is 

het vier maanden geleden dat de interviews zijn afgenomen. Dit laat de mogelijkheid open dat deze of 

andere experts op basis van nieuwe ideeën, afspraken of ontwikkelingen in het vakgebied een 

aangepast standpunt innemen bij herhaling van de interviews.     

 

10.2 Interne validiteit    

Wat betreft de validiteit van een onderzoek zijn de interne en externe validiteit het meest besproken in 

criminologisch onderzoek (Bijleveld, 2015). Met het beoordelen van de interne validiteit wordt antwoord 

gegeven op de vraag of de conclusies die voortkomen uit het onderzoek, geldige conclusies zijn 

(Kleemans, Korf & Staring, 2008; Ponsaers, 2012). De onderzoeksmethoden en uitvoering daarvan 

moeten daarvoor zuiver toegepast zijn (Boeije, ’T Hart & Hox, 2009; Evers, 2015). In andere woorden 

wordt zo bepaald of de onderzoeksinstrumenten meten wat ze horen te meten (Bijleveld, 2015). Om de 

interne validiteit van het onderzoek zoveel mogelijk te versterken, is gebruikgemaakt van twee 

technieken. Allereerst is er gebruikgemaakt van drie typen triangulatie: methodentriangulatie, 
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databronnentriangulatie en analysetriangulatie (zie Van Staa & Evers, 2010). Dit wil zeggen dat 

meerdere onderzoeksmethoden, type databronnen en analysemethoden het onderzoek ondersteunen. 

De sterke methodische punten van de ene methode compenseren op die manier voor de zwakke 

punten van de andere (Bijleveld, 2015; Kleemans et al., 2008; Van Staa & Evers, 2010). Voor dit 

onderzoek is gebruikgemaakt van literatuuronderzoek, documentenanalyses en interviews als 

onderzoeksmethoden om een zo compleet mogelijk overzicht van de relevante elementen te krijgen – 

zowel op theoretisch als op praktisch niveau. Daarnaast is gebruikgemaakt van verschillende 

databronnen, waaronder wetenschappelijke literatuur, maar ook onderzoeksrapporten, persberichten, 

relevante (overheids)websites, statistieken en jaarverslagen. Bovendien is analysetriangulatie 

toegepast om de validiteit van de data-analyses te versterken. Zo is de data uit de interviews zowel 

handmatig als met behulp van Atlas.ti geanalyseerd. Op deze manier is de kans kleiner gemaakt dat 

belangrijke verbanden in de data over het hoofd worden gezien of dat de data foutief geïnterpreteerd 

worden. Triangulatie is een van de belangrijkste manieren om de kwaliteit van kwalitatief onderzoek te 

verhogen (Kleemans et al., 2008; Van Staa & Evers, 2010).   

  Ten tweede is extra aandacht besteed aan het versterken van de interne validiteit op het gebied 

van de interviews. Wat betreft het empirische onderzoek zijn alleen respondenten geïnterviewd die 

lange tijd betrokken zijn bij de private veiligheid en een hoge functie bekleden binnen een private, 

publieke of wetenschapssector. Dit om de probleemstelling te beantwoorden aan de hand van een 

relevante steekproef die beschikt over voldoende (praktijk)kennis over de materie. Bij het empirische 

onderzoek wordt daarnaast niet verwacht dat het sociaalwenselijk antwoorden de resultaten ongewenst 

beïnvloedt. Alle respondenten waren enthousiast over hun deelname aan het onderzoek en zijn open 

geweest bij het delen van hun meningen en ervaringen. Tevens is PPS geen gevoelig onderwerp en 

hebben zowel private als publieke partijen baat bij een versteviging van PPS in de Nederlandse praktijk.  

Om zeker te zijn dat het sociaalwenselijk antwoorden de resultaten niet alsnog beïnvloedt, is ervoor 

gekozen om de respondenten te anonimiseren. Bovendien is een vooraf opgestelde topiclijst gebruikt 

om ervoor te zorgen dat dezelfde onderwerpen tijdens alle interviews zijn besproken en kan het stellen 

van suggestieve vragen zo gemakkelijker vermeden worden (Decorte & Zaitch, 2016).  

Ondanks de genomen maatregelen om de interne validiteit te versterken, is er ook een 

belangrijke bedreiging voor de interne validiteit. Dit is het feit dat een deel van de begrippen die in dit 

onderzoek centraal hebben gestaan, heel breed en fluïde zijn. Vooral aan de verschillende 

succesfactoren kunnen meerdere invullingen worden gegeven. Vertrouwen is bijvoorbeeld bij uitstek 

een fluïde factor die zich lastig laat definiëren in de praktijk (Schuilenburg, 2015). Daarnaast is in 

paragraaf 9.2 naar voren gekomen dat het politieke klimaat niet per definitie los kan worden gezien van 

andere elementen, zoals de wetgeving en het politiebestel. Vanwege het gebruik van dergelijke 

begrippen, is het niet zeker dat de gebruikte elementen steeds hetzelfde concept hebben gemeten. 

Voor het empirische onderzoek brengt dit bovenal mee dat op sommige vragen bij de interviews heel 

uiteenlopende antwoorden volgden. Om deze reden was het soms nodig om de reikwijdte van het 

onderzoek te verduidelijken met een voorbeeld. Als gevolg zijn sommige respondenten in bepaalde 

mate bijgestuurd, wat een risico kan zijn voor de objectiviteit van de resultaten.        
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10.3 Externe validiteit   

Bij de externe validiteit wordt de generaliseerbaarheid van de onderzoeksbevindingen beoordeeld 

(Baarends & Simon, 2017; Evers, 2015). Dit gaat over de vraag of de onderzoeksbevindingen ook 

breder toepasbaar zijn dan de onderzoeksteekproef. De onderzoeksbevindingen kunnen alleen 

gegeneraliseerd worden, wanneer de steekproef representatief is voor de onderzoekspopulatie 

(Bijleveld, 2015). Voor dit onderzoek is het belangrijk om de keuze voor de onderzochte landen en de 

geïnterviewde experts te beoordelen. Bij het selecteren van de landen voor de vergelijkende studie is 

gericht gekozen voor België, Engeland en Wales. Wat betreft de externe validiteit is het interessant om 

na te gaan of de resultaten uit het vergelijkende onderzoek breder toepasbaar zijn dan de onderzochte 

landen. In paragraaf 9.2 is beschreven hoe de politieke cultuur gezien kan worden als overkoepelende 

factor voor meerdere elementen, zoals de nationale wet- en regelgeving en het politiebestel. Uitgaande 

van deze reflectie kunnen de resultaten van het vergelijkende onderzoek gegeneraliseerd worden naar 

overeenkomstige politieke culturen. Op basis hiervan wordt verwacht dat soortgelijke resultaten worden 

gevonden in andere Angelsaksische (zoals de Verenigde Staten) en Centraal-Europese landen (zoals 

Duitsland). Dit neemt de mogelijkheid niet weg dat in vergelijking met bijvoorbeeld Mediterrane of Oost-

Europese landen andere elementen naar voren kunnen komen.     

Bij het selecteren van de respondenten voor de interviews is gebruikgemaakt van een 

doelgerichte steekproef. Dit betekent dat de keuze voor het selecteren van respondenten afhankelijk is 

van het oordeel van de onderzoeker (Bijleveld, 2015). Deze vorm van steekproeftrekking levert daarom 

geen representatieve steekproef op, waardoor de resultaten niet zonder meer gegeneraliseerd kunnen 

worden over de populatie van PPS-experts (Bijleveld, 2015). De externe validiteit van het empirische 

onderzoek wordt op dit punt door twee aspecten bedreigd. Allereerst is de verhouding tussen de experts 

uit de verschillende branches ongelijk. Zo zijn er vijf private experts geïnterviewd ten overstaan van drie 

politie-experts en drie experts vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is onbekend of een 

gelijkwaardige verhouding een verschuiving in de onderzoeksresultaten oplevert. Daarentegen is een 

sterke kant van de steekproeftrekking de keuze voor het interviewen van wetenschappelijke 

onderzoekers. Door hun onafhankelijkheid kunnen de wetenschappelijke onderzoekers gemakkelijker 

reflecteren op de huidige PPS-praktijk, zonder beïnvloed te worden door incidenten of irritaties op de 

werkvloer. Dit voegt een extra dimensie toe aan de onderzoeksresultaten.     

Een tweede risico is het feit dat er bij het selecteren van PPS-experts enkel gekeken is naar 

experts met hoge functie binnen een van de branches. De keerzijde hiervan is dat de ervaringen van 

werknemers op de werkvloer, wie dagelijks betrokken zijn bij de uitvoering van PPS-concepten, niet 

zijn meegenomen. Dit terwijl de interviews suggereren dat de ervaringen en meningen van de CEO’s 

of leidinggevenden niet altijd stroken met de ervaringen op de werkvloer. De onderzoeksresultaten 

zeggen daarom vooral iets over de PPS-praktijk op strategisch niveau en kunnen niet zonder meer 

gegeneraliseerd worden naar het operationele niveau van PPS. Omdat het doel van dit onderzoek is 

om PPS in Nederland breed te verstevigen, is de verwachting evengoed dat de onderzoeksresultaten 

een bruikbaar startpunt opleveren onderbouwd met diverse ideeën en argumenten.     
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11. Aanbevelingen voor onderzoek en beleid 

Publiek-private samenwerking is een actueel discussiepunt in het veiligheidsdomein. De Nederlandse 

Veiligheidsbranche zet zich voortdurend in om samenwerking tussen de publieke en private sector te 

stimuleren en verstevigen. Met dit onderzoek is geprobeerd hier een bijdrage aan te leveren door 

elementen te identificeren die van belang zijn voor het verstevigen van PPS en zijn deze elementen 

tevens op internationaal niveau vergeleken. Uit het onderzoek volgen één aanbeveling voor toekomstig 

beleid en twee aanbevelingen voor verder onderzoek. De aanbevelingen vormen een advies voor de 

Nederlandse Veiligheidsbranche.           

 

11.1 Aanbeveling voor toekomstig beleid         

1. Beleid dat hoofdzakelijk wordt toegespitst op een samenwerkingsgestuurde versteviging van PPS.   

Omdat een politiek gestuurde versteviging van PPS zeer complex is en een lange adem vergt, wordt 

geadviseerd om beleid op korte termijn toe te spitsen op een samenwerkingsgestuurde versteviging 

van PPS. Daarvoor dient beleid te worden gericht op het versterken van bevorderende factoren en 

minimaliseren van belemmerende factoren op het gebied van organisatie- en cultuurkenmerken, alsook 

succesfactoren voor PPS. Aan de Nederlandse Veiligheidsbranche wordt daarom geadviseerd om het 

gros van de inspanningen te richten op het organiseren van rondetafelgesprekken tussen publiek en 

privaat, waarbij dergelijke factoren onderling worden besproken met als doel het komen tot concrete 

oplossingen en/of verbeteringen voor de praktijk. De focus van deze vergaderingen ligt daarmee op 

een praktische verbetering van PPS door huidige moeilijkheden bespreekbaar te maken en aanwezige 

bevorderende factoren uit te vergroten. Bij deze vergaderingen is het tevens van belang om zowel het 

strategische niveau binnen de betrokken organisaties te betrekken, alsook het operationele niveau. Het 

verstevigen van PPS in de praktijk kan op lange termijn meer draagvlak creëren voor een versteviging 

van PPS op politiek niveau door de resultaten en successen van een verbeterde PPS-praktijk hogerop 

te presenteren. In andere woorden wordt geadviseerd om de versteviging van PPS klein aan te pakken 

en steeds verder uit te breiden. Voorbeelden van factoren waar actief op ingezet kan worden, zijn:                    

• Het vergroten van de acceptatie rondom het commerciële belang van de private sector bij publiek -

private samenwerking en het breder uitdragen daarvan.    

• Het gezamenlijk opstellen en formaliseren van (verbeterde) basisafspraken over de structuur en 

coördinatie van publiek-private samenwerkingen.  

• Het verkennen van mogelijkheden tot informatiedeling binnen de AVG en het vergroten en 

verbreden van het vertrouwen tussen publiek en privaat rondom deze informatiedeling.   

 

11.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek  

1. Het doen van praktijkonderzoek naar verschillende (lokale) publiek-private pilots in Nederland. 

Succesfactoren en organisatie- en cultuurkenmerken zijn gemakkelijker praktisch dan theoretisch te 

verklaren. Het zijn bij uitstek elementen die een rol spelen op de werkvloer en in het onderlinge contact 

tussen publiek en privaat. Aangezien het huidige onderzoek uitwijst dat de voorgaande elementen 

belangrijk zijn bij het verstevigen van PPS, wordt geadviseerd om toekomstig onderzoek nadrukkelijker 

te richten op de praktijk van samenwerking. Hierbij kan gedacht worden aan langdurige observaties als 
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onderzoeksmethode en het uitbreiden van de interviews naar respondenten op de werkvloer. De 

verwachting is dat met onderzoek naar bestaande pilots een nog vollediger en overzichtelijker beeld 

wordt verkregen van de manier waarop deze elementen in de praktijk bevorderend dan wel 

belemmerend werken. Deze informatie is helpend voor de eerdergenoemde vergaderingen rondom 

PPS, waarbij het doel is om met praktische oplossingen voor de PPS-praktijk te komen. Voor een 

optimale toepassing van succesfactoren wordt terugverwezen naar hoofdstuk 4 uit dit onderzoek. 

Praktijkonderzoek naar PPS kan op korte termijn van start gaan en kan langdurig worden ingezet, 

waarbij de PPS-praktijk gaandeweg verstevigd wordt door de betrokken actoren te blijven ondersteunen 

en adviseren over praktische verbeterpunten.         

 

2. Het doen van meer internationaal onderzoek met een focus op de invloed van de politiek.  

Het onderzoek heeft de controversiële rol van de politiek bij het verstevigen van publiek -private 

samenwerking blootgelegd. Nader onderzoek is nodig om de rol van de politiek bij PPS, en de 

samenhang met factoren als economie, wetgeving en het politiebestel, te verduidelijken. Daarenboven 

is meer onderzoek nodig om beter en breder in kaart te brengen hoe politieke verandering en 

beïnvloeding rondom PPS eruitziet en gestimuleerd kan worden. Daarom wordt geadviseerd een 

grootschaliger en langduriger internationaal onderzoek op te zetten, waarbij tevens politieke culturen 

uit andere landen of continenten worden betrokken. Daarbij voegen interviews een onmisbare laag toe 

aan de literatuur over een land, welke kunnen zorgen voor een optimaal begrip van de invloed van de 

politiek.          
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Bijlagen   

Bijlage 1: Topiclijst voor de semigestructureerde interviews   

Topic 1: Nationale wet- en regelgeving 

• Op welke manier heeft de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus invloed 

op de mogelijkheden voor publiek-private samenwerking? 

• Welke invloed heeft de huidige inrichting van het toezichtsysteem op publiek-private 

samenwerking? 

 

Topic 2: Politieke klimaat 

• Hoe ervaar je het politieke klimaat ten aanzien van de private beveiligingssector in Nederland? En 

op welke manier heeft dit een invloed op publiek-private samenwerking? 

• Ervaar je een verschil op lokaal en landelijk niveau?  

 

Topic 3: Succesfactoren voor PPS 

• Hoe ervaar je de mate van vertrouwen tussen de politie en de private sector in Nederland? 

• Welke praktische en principiële belemmeringen zijn er bij het delen van informatie tussen publiek 

en privaat? 

• Waar zitten overeenkomsten of verschillen tussen de doelen en belangen van publiek en privaat? 

 

Topic 4: Organisatie- en cultuurkenmerken  

• Welke kenmerken of culturele aspecten van de Nederlandse politieorganisatie zorgen voor een 

bevordering/belemmering van publiek-private samenwerking? 

• En van de private beveiligingssector?  

 

Topic 5: Politiebestel 

• Op welke manier heeft de vorm van het huidige Nederlandse politiebestel een invloed op publiek -

private samenwerking?  

• Welke mogelijkheden of juist beperkingen biedt de lokale aansturing van de politie voor publiek -

private samenwerking?  

 

Afsluitende vragen 

• Zijn er elementen die we niet hebben besproken, maar wel een belangrijke rol kunnen spelen bij 

het verstevigen van publiek-private samenwerking?  

• Welke van de besproken elementen zijn het meest cruciaal in het verstevigen van publiek -private 

samenwerking in Nederland?  
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Bijlage 2: Respondentenlijst   

Respondent 1  

Datum interview: 16 juni 2022 

Functie: hoogleraar en wetenschappelijke onderzoeker 

Toelichting: respondent 1 heeft veel onderzoek gedaan naar diverse aspecten van het 

veiligheidsbeleid, waaronder het politiebestel, politiecultuur, private beveiliging en 

veiligheidsaanpakken. Daarnaast heeft respondent 1 ervaring met internationaal vergelijkend 

onderzoek op het gebied van de bovenstaande onderwerpen.   

  

Respondent 2 

Datum interview: 17 juni 2022 

Functie: hoogleraar en wetenschappelijke onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum voor 

Criminaliteit en Rechtshandhaving 

Toelichting: respondent 2 heeft veel (grootschalig) onderzoek gedaan naar thema’s als de politie, het 

veiligheidsdomein, private veiligheid en openbare orde.  

 

Respondent 3 

Datum interview: 20 juni 2022 

Functie: coördinerende functie binnen de politie bij de aanpak van overvallen op landelijk niveau   

Toelichting: respondent 3 werkt al decennialang samen met allerhande private partijen om het aantal 

overvallen terug te dringen. Dit doet de respondent voornamelijk in de sectie geld- en waardetransport.  

 

Respondent 4 

Datum interview: 20 juni 2022 

Functie: managementfunctie bij MAATbeveiliging  

Toelichting: respondent 4 komt vanwege de functie bij MAATbeveiliging vooral veel in aanraking met 

PPS betreffende de aanpak van winkeldiefstal. De respondent is bij veel rondetafelgesprekken 

(bijvoorbeeld vanuit de Nederlandse Veiligheidsbranche) aanwezig en komt regelmatig met allerhande 

voorstellen voor een samenwerking of het overnemen van taken rondom winkelsurveillance.  

 

Respondent 5 

Datum interview: 21 juni 2022 

Functie: werkzaam bij de politie binnen de portefeuille PPS  

Toelichting: respondent 5 is via de functie bij de PPS portefeuille nauw betrokken bij allerlei 

vraagstukken rondom PPS binnen de politie. De respondent heeft ook regelmatig contact met private 

samenwerkingspartijen. Daarnaast is respondent 5 jurist en heeft in het verleden gewerkt voor het 

Openbaar Ministerie.     

 



DE VERSTEVIGING VAN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN 

115 

 

Respondent 6  

Datum interview: 21 juni 2022 

Functie: managementfunctie bij G4S  

Toelichting: respondent 6 bekleedt een managementfunctie bij G4S. Dit is een van de grootste private 

beveiligingsbedrijven van Nederland en is met veel regelmaat betrokken bij allerhande projecten 

rondom de (private) veiligheidszorg.  

 

Respondent 7 

Datum interview: 22 juni 2022 

Functie: beleidsadviseur bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en wetenschappelijk onderzoeker 

Toelichting: respondent 7 is veel betrokken bij allerhande zaken gerelateerd aan de private 

veiligheidszorg en criminaliteitspreventie. Respondent 7 heeft daarnaast meerdere publicaties 

uitgebracht als onderzoeker. De respondent verricht al sinds de jaren negentig onderzoek naar 

(internationale) trends in de private beveiligingssector.  

 

Respondent 8 

Datum interview: 22 juni 2022 

Functie: risk, security & management specialist bij Securitas 

Toelichting: respondent 8 is een veiligheidsadviseur bij Securitas en is in die hoedanigheid veel 

betrokken bij PPS-projecten, vooral rondom de Rotterdamse haven. Tevens heeft de respondent 

gewerkt bij Geldmaat en brengt daarom ook kennis en ervaring met PPS in de geld- en 

waardetransportsector mee.  

 

Respondent 9  

Datum interview: 23 juni 2022 

Functie: managementfunctie bij Pinkerton 

Toelichting: respondent 9 is werkzaam in de particuliere recherchebranche. In deze hoedanigheid is de 

respondent direct betrokken bij PPS-projecten tussen politie/het Ministerie van Justitie en Veiligheid en 

Pinkerton. Een voorbeeld is het Project Onvindbare Veroordeelden – een samenwerking tussen 

Pinkerton en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.   

 

Respondent 10 

Datum interview: 23 juni 2022 

Functie: hoogleraar en wetenschappelijke onderzoeker 

Toelichting: respondent 10 heeft veel onderzoek gedaan en geschreven over de private veiligheid. De 

respondent heeft veel publicaties op het gebied van publiek-private samenwerking in de 

beveiligingssector, waarbij de expertise van de respondent vooral is gericht op de particuliere 

onderzoekskant, waaronder fraude en fraudepreventie.  
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Respondent 11  

Datum interview: 27 juni 2022 

Functie: coördinerend strategisch adviseur bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 

Veiligheid als onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Toelichting: respondent 11 is in de functie als strategisch adviseur veelal betrokken bij het 

(kenniscentrum) Stelsel Bewaken en Beveiligen. Respondent 11 houdt zich veel bezig met het 

uitzoeken van de mogelijke bijdrage van de private beveiligingssector aan dit stelsel.   

 

Respondent 12 

Datum interview: 29 juni 2022 

Functie: werkzaam bij het ministerie van Justitie en Veiligheid  

Toelichting: respondent 12 heeft vanuit de functie veel ervaring met PPS-projecten. Zo heeft de 

respondent bijvoorbeeld een leidinggevende rol gespeeld bij het Project Onvindbare Veroordeelden.  

 

Respondent 13 

Datum interview: 30 juni 2022 

Functie: managementfunctie bij Boardroom@crisis 

Toelichting: respondent 13 is via de functie bij Boardroom@crisis betrokken bij de private 

beveiligingssector. Boardroom@crisis is een niche bedrijf dat gespecialiseerd is in crisis - en 

veiligheidsdiensten. Daarnaast is respondent 13 terrorisme-deskundige en strategisch adviseur. 

Bovendien heeft de respondent in het verleden een strategische functie bij G4S bekleed.  

 

Respondent 14 

Datum interview: 5 juli 2022 

Functie: hoogleraar en wetenschappelijke onderzoeker in België   

Toelichting: respondent 14 heeft verschillende publicaties geschreven rondom (private) veiligheid. 

Respondent 14 is gespecialiseerd in de criminologie en doet regelmatig onderzoek naar private 

veiligheid en private en publieke intelligence in België.   

 

Respondent 15  

Datum interview: 14 juli 2022 

Functie: werkzaam bij de politie binnen de deelportefeuille PPS 

Toelichting: respondent 15 is in het kader van deze deelportefeuille vooral veel bezig met het 

bewerkstelligen van een intensivering van PPS. De focus ligt daarbij onder meer op het op weg helpen 

van politiecollega’s op het gebied van PPS en het klaarstomen van de politieorganisatie als geheel voor 

een intensivering van PPS.   
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Bijlage 3: codeerschema Atlas.ti 

Code Codeergroep Benadering 

Wet- en regelgeving Belemmerende factoren Deductief 

Bevorderende factoren 

Politieke klimaat Belemmerende factoren Deductief 

Bevorderende factoren 

Organisatie- en cultuurkenmerken Belemmerende factoren Deductief 

Bevorderende factoren 

Politiebestel Belemmerende factoren Deductief 

Bevorderende factoren 

Succesfactoren  Belemmerende factoren Deductief 

Bevorderende factoren  

Overige Belemmerende factoren Inductief 

Bevorderende factoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


