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Tweede Kamer der Staten-Generaal  

t.a.v. de heer M. van Nispen 

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag 

 

Tweede Kamer der Staten-Generaal  

t.a.v. mevrouw R. Leijten 

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag 

 

Per e-mail: m.vnispen@tweedekamer.nl 

Per e-mail: r.leijten@tweedekamer.nl 

 
nummer: 20230111 

onderwerp: Motie van het lid Van Nispen over onderzoek naar het huidige aandeel van de private 
beveiligingsbranche binnen het publieke domein 

bijlage(n): 2 

datum: 11 januari 2023 

 

Geachte heer Van Nispen en mevrouw Leijten, 
  

Namens de Nederlandse Veiligheidsbranche wil ik u graag informeren over de stand van 

en de te verwachten ontwikkelingen bij de particuliere beveiligingsbranche. Aanleiding 

vormt de recent door u ingediende motie (nummer 29628, nr. 1134 van 7 december 

2022) en set kamervragen (nr. 2022Z26288 van 23 december 2022). Graag kom ik met 

u in gesprek over de inzet van onze branche, als het gaat om publiek-private 

samenwerking met de politie. In verschillende brieven (waarvan een bijgevoegd als 

bijlage) heeft de Nederlandse Veiligheidsbranche aangegeven wat de particuliere sector 

kan bijdragen om de veiligheid in Nederland te vergroten. In het algemeen gaat het over 

zaken die de politie kunnen ontlasten en in het verlengde liggen van dienstverlening die 

door particuliere beveiligers en particuliere onderzoekers worden geleverd (vaak ook al in 

samenwerking met de politie maar dan op lokaal niveau). Onder het gezag van de politie 

en zonder dat er gebruik wordt gemaakt van geweldsmiddelen; immers particuliere 

beveiligers en onderzoekers hebben geen geweldsbevoegdheden. De Nederlandse 

Veiligheidsbranche is ook vast in haar standpunt dat het geweldsmonopolie bij de politie 

behoort te liggen; ze is dan ook geen voorstander van verruiming van dergelijke 

bevoegdheden voor andere beroepsgroepen zoals voor BOA’s. 

  

Ten aanzien van de samenwerking in HR-beleid, waarover de Tweede Kamer een motie 

van het kamerlid Michon-Derksen heeft aangenomen, kan ik u melden dat het geen risico 

voor de politie is dat zij veel mensen zal kwijtraken aan de private sector; de vrees is op 

basis van de praktijk eerder andersom. Binnen de beveiligingsbranche werken mensen 

op MBO-2 en MBO-3 niveau; maar een deel van hen zou met aanvullende opleiding wel 

kunnen doorstromen nar de politie waar iemand nu misschien de beslissing neemt om 

totaal iets anders te doen omdat er bij beveiligingsbedrijven minder 

carrièreperspectieven zijn. Andersom zouden mensen die afvallen in de selectie voor de 

politie of uitvallen bij de Politieacademie wel aan de slag willen bij beveiliging.  

Kernfeiten  

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

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

particuliere onderzoekers worden goed opgeleid en vervolgens gescreend door de politie.  
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Beveiligingsbedrijven en particuliere onderzoeksbureaus moeten beschikken over een 

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

Nederlandse Veiligheidsbranche beschikken daarnaast over een onafhankelijk ge-audit 

keurmerk, het keurmerk Beveiliging, dat ook open staat voor niet-leden. De uniformen 

van beveiligers worden door het ministerie goedgekeurd.  

Kerncijfers: wie zorgen voor veiligheid in Nederland  

WERKGELEGENHEID IN 2021 (in personen)  

Organisatie Totaal Waarvan man Waarvan vrouw 

Nederlandse Veiligheidsbranche 24.896 19.170 5.726 

Politie  63.131 39.147 23.984 

Brandweer 29.600 27.814 1.786 

Koninklijke Marechaussee 7.658 6.112 1.546 

Defensie (exclusief 

Marechaussee) 
60.349 50.746 9.603 

De Nederlandse Veiligheidsbranche behartigt de belangen van bedrijven die zich 

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

objecten en bedrijfsvoering. De omzet van de branche is bijna 1,4 miljard euro. Van alle 

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

bij de Nederlandse Veiligheidsbranche.  

Ons secretariaat neemt op korte termijn graag contact met u op voor een afspraak. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Ard van der Steur                                                        

Voorzitter    

De Nederlandse Veiligheidsbranche  

 

 

Bijlagen:  

- Brief Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid d.d. 2 februari 2022 

- Branchescan 2022 (over 2021) 
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