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

Postbus 20018  

2500 EA  DEN HAAG 

 

 

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

 

 

 

 

 

nummer: 2.748.927 

onderwerp: Commissiedebat Georganiseerde criminaliteit en Ondermijning 27 januari 

2022 

bijlage(n): - 

datum: 10 januari 2022 

 

 

 

Geachte commissieleden, 
 

 

Ondermijning raakt ons allemaal en kan zich voordoen op vele plekken in de samenleving. Hoe 

mooi is het dan te weten dat op bijna alle plekken in de samenleving ook de bedrijven uit de 

particuliere beveiligingsbranche actief zijn en daar een poortwachtersfunctie kunnen vervullen 

en de ogen en oren kunnen vormen voor politie en andere overheidsorganen. Particuliere 

beveiligers zijn goed opgeleid en getraind en worden door de politie gescreend op 

betrouwbaarheid bij aanvang van hun werkzaamheden, daarna is er sprake van dynamische 

screening.  

Bij de criminaliteitsbestrijding en de aanpak van ondermijning, alsook bij handhaving en 

hulpverlening, is publiek-private samenwerking met de veiligheidsbranche al een effectieve 

strategie om de schaarste als het gaat om inzet van politie te ondervangen. Of positiever: om 

de veiligheid van de Nederlandse samenleving te vergroten. Private veiligheidswerkers 

functioneren in dezelfde veiligheidsketen als de politie; hoe handig zou het zijn als ook in 

tijden waar Nationale veiligheid en crisis aan de orde zijn er een beroep kan worden gedaan op 

deze grote bedrijfstak. Bijvoorbeeld in het kader van de Nationale reserve. 

Dagelijks staan er circa 26.000 beveiligers overal in de samenleving paraat op luchthavens, in 

havens, bij grote kantoren, in het openbaar vervoer, in winkels en winkelgebieden, 

recreatieparken en -gebieden, bij grote publieksevenementen etc. om de veiligheid van 

burgers, werknemers en bezoekers te garanderen. Beveiligers die herkenbaar zijn door hun 

uniform en vooral preventief, serviceverlenend en de-escalerend te werk gaan. Door 

versterking van de samenwerking kan de veiligheid in Nederland nog beter gegarandeerd 

worden. De branche kan de overheid bijstaan met dienstverlening zoals mobiele surveillance, 

inzet van beveiligers (oog en oor-functie), gebruik van moderne apparatuur, cameratoezicht 

vanuit particuliere alarmcentrales, inzet van persoonsbeveiligers die veelal afkomstig zijn van 

Defensie en politie, adviezen over technische beveiliging en sociale beveiliging. Particuliere 

onderzoekers kunnen politie helpen bij (recherche)onderzoeken naar personen, netwerken, 

financiële stromen etc.    

Goede samenwerking tussen de politie en de particuliere beveiligingsbranche is essentieel voor 

de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning en de veiligheid van Nederland. 
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Het is de kunst om de uitdagingen die er op dit terrein zijn en die de komende jaren alleen 

maar zullen groeien, in gezamenlijkheid het hoofd te bieden.  

Uitgangspunt is en blijft dat ieder der betrokken partijen samenwerkt vanuit de eigen rol en 

dat het geweldsmonopolie bij de politie berust.     

 

De mogelijkheden voor verbetering van de publiek-private samenwerking zien wij op de 

volgende terreinen: 

 

1. Informatiedeling 

Voor versterking van de samenwerking is informatiedeling essentieel. Dat gaat twee kanten 

op: van en naar de politie. Het is van belang dat nadere afspraken worden gemaakt hoe we 

hier concreet invulling aan gaan geven. De beveiligers kunnen dan meer hun rol als extra 

ogen en oren oppakken, terwijl tegelijkertijd door informatie van de politie over 

bijvoorbeeld dreigingen het werk van beveiligers effectiever kan worden vormgegeven. 

Daarenboven weten beveiligers ook beter waarop zij in specifieke situaties moeten letten 

om de juiste signalen aan de politie door te geven. In andere Europese landen zijn hiermee 

positieve ervaringen opgedaan.     

 

2. Opsporing 

Een particulier onderzoeksbureau heeft in 2019 50% van een lijst van 25 vermiste 

veroordeelden weten te lokaliseren. Deze succesvolle pilot kan worden uitgebreid om de 

11.000 onvindbare veroordeelden op te sporen. De particuliere opsporingsbureaus kunnen 

de opsporing door politie en het OM versterken. Ook internationaal omdat de 

grensoverschrijdende samenwerking in de private sector eenvoudiger is. Tegelijkertijd kan 

de politie meer en effectiever reageren op signalen uit de private sector over fraude, 

ondermijning en criminele netwerken.   

 

3. Aanpak Ondermijning 

De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft zowel aan de politie als aan het ministerie 

voorgelegd waar de particuliere branche in de aanpak een rol kan spelen. Hele concrete 

projecten zijn voorgesteld, zoals: 

a. Inzet van een post scanner om smokkel van drugs en andere illegale producten tegen 

te gaan; 

b. Inbouw van ANPR in mobiele surveillanceauto’s van beveiliging die door politie -zonder 

tussenkomst van de beveiliging- door politie kan worden uitgelezen; 

c. Het screenen van personen door particuliere onderzoeksbureaus. 

 

4. Bewaken en beveiligen 

Het stelsel bewaken en beveiligen dreigt overbelast te raken door de ernstige bedreigingen 

aan het adres van advocaten, officieren van justitie, rechters en (kroon)getuigen en hun 

familie. De particuliere sector kan zonder twijfel een bijdrage leveren in het stelsel 

bewaken en beveiligen dat door de overheid in stand wordt gehouden. Dit aanbod hebben 

wij herhaaldelijk aan zowel de politie als NCTV en ministerie gedaan. Het stelsel bewaken 

en beveiligen heeft een belangrijke functie en is in de loop der jaren steeds belangrijker en 

ook omvangrijker geworden. Dit stelsel staat nu al enige tijd onder druk nadat enkele 

moorden de Nederlandse rechtstaat diep hebben geschokt, waaronder de moorden op 

advocaat Derk Wiersum en Peter R. de Vries. Dit heeft ertoe geleid dat er steeds vaker 

beroep moet worden gedaan op politie en KMAR, wat ten koste gaat van andere 

taakonderdelen van die organisaties. In onze visie kan gekomen worden tot een beter 

stelsel  als ook de mogelijkheden van de particuliere sector optimaal worden benut. De 

bedrijven die verbonden zijn aan de Nederlandse Veiligheidsbranche vervullen voor 

particuliere opdrachtgevers vaak dit soort taken al en naar volle tevredenheid. Zij kunnen 
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deze diensten daarnaast ook inzetten in het stelsel van bewaken en beveiligen van de 

NCTV en daarmee onder verantwoordelijkheid van de overheid. Vanzelfsprekend zal nader 

verkend moeten worden voor welke taakonderdelen de inzet van de branche mogelijk is en 

onder welke voorwaarden dat kan plaatsvinden. De commissie Bos heeft dit ook aan het 

ministerie van Justitie en Veiligheid geadviseerd en de minister van Justitie en Veiligheid 

heeft aangegeven onderzoek te doen naar de inzet van de particuliere branche. De 

Nederlandse Veiligheidsbranche is zeer bereid om hieraan mee te werken. 

De particuliere beveiligingsbureaus hebben de expertise en mankracht in huis om in 

samenwerking met de particuliere alarmcentrales en de technische beveiligingsbedrijven de 

politie – ook op het gebied van persoonsbeveiliging - op dit punt vergaand te ontlasten. 

Onze branche kent bedrijven die gespecialiseerd zijn in beveiliging (strategische risico-

analyse en -advisering tot en met operationele inzet), vaak ook in combinatie met de 

modernste techniek; bedrijven die gespecialiseerd zijn in particulier onderzoek (inclusie 

cyber; zowel preventief/analyse en advies als opsporing) en bedrijven die gespecialiseerd 

zijn in persoonsbeveiliging. Te denken is aan: 

▪ Risico-analyse van personen/netwerken en locaties; 

▪ De beveiliging van locaties onder het hoogste risiconiveau; 

▪ Particuliere alarmcentrales kunnen beelden uitkijken en op meldingen reageren; 

▪ Bemensing van de bewakingshokjes die door de politie bij objecten worden neergezet; 

▪ Mobiele surveillance kan fungeren als ogen en oren, in combinatie met opnemen van 

adressen in de mobiele surveillance;  

▪ Particuliere onderzoekers kunnen door middel van track & trace voertuigen monitoren; 

▪ Persoonsbeveiliging (maar dan zonder bewapening). 

De rol van de particuliere beveiliging wordt beperkt tot het moment waarop het hoogste 

geweldspectrum aan de orde is. Dat is en blijft het domein waarop de politie en de 

gespecialiseerde diensten aan zet zijn.   
 

5. Visie op PPS 

De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft eind 2019 haar visie op de particuliere beveiliging 

en op PPS (deze is bijgevoegd) uitgebracht. Particuliere beveiliging kan (nog) meer 

betekenen voor de veiligheid in Nederland. In de visie worden diverse suggesties gedaan, 

vaak voortbordurend op de al bestaande samenwerkingsverbanden. Voorbeelden daarvan 

zijn samenwerking tussen meldkamers en particuliere alarmcentrales; samenwerking bij 

evenementen (onder andere pilot spotters); samenwerking bij ondermijning (onder andere 

in haven); samenwerking bij opsporing (onder andere financiële criminaliteit en onvindbare 

veroordeelden). Maar ook bij corona; particuliere beveiliging heeft al diverse keren het 

aanbod gedaan mee te helpen ondersteunen bij toezicht en handhaving van de 

coronaregels zolang dat nog relevant is. Ook de politie heeft een visie gemaakt over 

publiek-private samenwerking. Wat nog ontbreekt is een integrale veiligheidsvisie van het 

ministerie van Justitie en Veiligheid, waarin ingegaan wordt op de verschillende spelers in 

het veiligheidsdomein (politie, BOA’s, particuliere beveiliging en anderen) en publiek-

private samenwerking. 

 

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

ministerie goedgekeurd. 

 

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

 
 

De Nederlandse Veiligheidsbranche behartigt de belangen van bedrijven die zich bezighouden 

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

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

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

de Nederlandse Veiligheidsbranche. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Ard van der Steur 

Voorzitter 
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