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Oriëntatie op de branche

1.1 Inleiding
Niet alleen particulieren maar ook bedrijven lijden jaarlijks enorm veel schade door 
criminaliteit. Vaak komt de schade dan voort uit diefstal, verduistering en andere 
frauduleuze handelingen van eigen personeel. Het ontbreekt de politie vaak aan tijd om 
in dergelijke gevallen een diepgaand onderzoek te starten. De keerzijde van de medaille is 
echter dat het bedrijf zich niet kan veroorloven om geen actie te nemen. Indien namelijk 
geen actie wordt genomen dan wordt het de 'overtreders' wel heel gemakkelijk gemaakt. 
Ze zullen dan waarschijnlijk het ongewenste gedrag voortzetten.

Particuliere recherchebureaus (onderzoeksbureaus) spelen in op deze behoefte van 
bedrijven om onderzoeken uit te voeren die hen informatie zal geven over werknemers die 
het niet al te nauw nemen met de wetgeving.

Particuliere recherchebureaus vallen onder de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en 
Particuliere Recherchebureaus (Wpbr). 

Het doel van deze wet is te komen tot een goede samenwerking tussen particuliere 
recherchebureaus en de politie. De wet zorgt er tevens voor dat het gebruik van diensten van 
particuliere recherchebureaus niet ten koste gaat van de vrijheid en veiligheid van anderen. 
De activiteiten van een particulier onderzoeker zijn vaak privacygevoelig en kunnen daardoor 
een behoorlijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van personen hebben. 

Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van verborgen video-opname apparatuur die gebruikt 
wordt bij observatie of aan de verwerking van persoonlijke en vertrouwelijke informatie. 
De wet stelt ten slotte ook regels ten aanzien van de betrouwbaarheid van het personeel dat 
in dienst is bij een particulier recherchebureau.

1.2 Beveiligingsorganisaties
Wat een beveiligingsorganisatie is, wordt beschreven in artikel 1 van de Wet op de 
Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Wpbr), namelijk:

"Een door één of meer personen in stand gehouden particuliere organisatie die gericht is op het 
verrichten van beveiligingswerkzaamheden".

1.3 Beveiligingswerkzaamheden
Beveiligingswerkzaamheden worden, eveneens in artikel 1 van de Wpbr, gedefinieerd als:

"Het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van 
orde en rust op terreinen en in gebouwen". 

H1
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Volgens de memorie van toelichting bij de Wpbr gaat het daarbij om activiteiten die (mede) 
zijn gericht op het voorkomen van criminaliteit.

De vraag of er sprake is van een beveiligingsorganisatie moet worden beantwoord aan de 
hand van de werkzaamheden zoals die concreet door een organisatie worden verricht. 
Daarbij zal de wijze waarop de werkzaamheden zijn georganiseerd een rol spelen. Verder 
kunnen onder meer het al dan niet optreden bij onregelmatigheden en de uiterlijke 
kenmerken van de medewerkers in aanmerking genomen worden, bijvoorbeeld het dragen 
van uniforme kleding en het gebruik van portofoons of andere communicatieapparatuur.

Het in stand houden van een beveiligingsorganisatie zonder vergunning is op grond van 
artikel 2, eerste lid, van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus 
verboden en strafbaar gesteld in artikel 1, sub 4, van de Wet economische delicten.

1.4 Verschillende beveiligingsorganisaties
Er zijn verschillende soorten beveiligings-organisaties, namelijk:

 ĵ een particulier beveiligingsbedrijf (categorie ND);
 ĵ een bedrijfsbeveiligingsdienst (categorie BD); 
 ĵ een particuliere alarmcentrale (categorie PAC); 
 ĵ een particulier geld- en waarde-transportbedrijf (categorie PGW);
 ĵ overige particuliere beveiligingsorganisaties;
 ĵ een particulier onderzoeksbureau (categorie POB).

1.5 Particulier beveiligingsbedrijf 
Het particuliere beveiligingsbedrijf verzorgt de veiligheid als commerciële activiteit. Men 
heeft zich gespecialiseerd in bepaalde beveiligingsaspecten en biedt deze aan andere 
ondernemers of particulieren aan. Hier kan dus ook een particulier die graag wil dat tijdens 
zijn vakantie zijn huis regelmatig bewaakt wordt een bewaker inhuren. 

1.6 Particulier bedrijfsbeveiligingsdienst 
De bedrijfsbeveiligingsdienst verricht haar werkzaamheden in een eigen bedrijf, waarbij het 
beveiligen zich richt op zowel de eigen werknemers als op bezoekers. Dit ‘eigen bedrijf’ is dan 
meestal een grotere onderneming met meerdere werknemers. 
In plaats van het inhuren van een beveiligingsorganisatie regelt men de beveiliging zelf en zal 
men daarvoor dan ook een vergunning dienen aan te vragen. Een bedrijfsbeveiligingsdienst 
mag geen werkzaamheden voor derden verrichten. 

1.7 Particuliere alarmcentrale 
De particuliere alarmcentrale is verantwoordelijk voor de alarmopvolging van inbraak-, 
brand- en overvalalarmen. De particuliere alarmcentrale heeft nauw contact met de 
politiemeldkamer, de brandweermeldkamer en met mobiele surveillanten om de 
alarmopvolging te realiseren. Men dient te voldoen aan specifieke eisen. 
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1.8 Particulier geld- en waarde transportbedrijf 
Een particulier geld- en waarde transportbedrijf is helemaal gericht op het vervoer over 
de weg van geld en waardevolle goederen. Gezien de eisen die de wet stelt aan dit soort 
bedrijven is het niet mogelijk dat het vervoer op een andere wijze plaatsvindt. Het is in 
beginsel een beveiligingsorganisatie met specialisatie. 
In de Regeling Particuliere Beveiligings-organisaties en Recherchebureaus (RPBR) worden 
nadere eisen gesteld aan het bedrijf. Hierin worden de eisen weergegeven ten aanzien van de 
bemanning, het voertuig, de communicatie- en de routemogelijkheden. 

1.9 Overige particuliere beveiligingsorganisaties 
De kop geeft eigenlijk al aan dat de beveiligingsorganisaties die niet vallen onder één van 
de hiervoor genoemde beveiligingsorganisaties, in deze rubriek worden ondergebracht. 
Voorbeelden hiervan zijn beveiligingsorganisaties die zich hebben gespecialiseerd in het 
uitlenen van horecaportiers of evenementbeveiligers.  
De medewerkers van deze beveiligings-organisaties moeten voorzien zijn van een blauw 
legitimatiebewijs. Een ander voorbeeld zijn betaalde voetbalorganisaties die voetbalstewards 
inzetten bij de wedstrijden. Deze medewerkers hebben een oranje legitimatiebewijs. 

1.10 Particulier recherchebureau (onderzoeksbureau) 
Wat een recherchebureau is, is beschreven in artikel 1 van de Wpbr:

"Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van een beroep of bedrijf met 
winstoogmerk recherchewerkzaamheden verricht, voor zover die werkzaamheden worden 
verricht op verzoek van een derde, in verband met een eigen belang van deze derde en 
betrekking hebben op een of meer bepaalde natuurlijke personen". 

Recherchewerkzaamheden worden gedefinieerd als: 

"Het vergaren en analyseren van gegevens". 

Particuliere recherchebureaus doen onderzoek op verzoek van een opdrachtgever, in het 
private domein. Het zal daarbij veelal gaan om onderzoek naar feiten en omstandigheden die 
de opdrachtgever op enige wijze schade toebrengen of zouden kunnen toebrengen, of feiten 
die anderszins onrechtmatig jegens de opdrachtgever kunnen zijn. 

Hier zit ook direct het verschil met een particuliere bedrijfsrecherchedienst. Dit is een door 
een onderneming in het leven geroepen organisatie die recherche-werkzaamheden ten 
behoeve van de eigen onderneming verricht en daarbij in hoofdzaak gebruik maakt van 
personen.

Een bedrijfsrecherchedienst heeft slechts één opdrachtgever, namelijk de eigen 
onderneming die de recherchedienst in het leven heeft geroepen. Dit zal meestal een groot 
bedrijf zijn met veel werknemers. Voorbeelden zijn C&A en Siemens.
De bedrijfsrecherchedienst maakt dan deel uit van de eigen onderneming of instelling.
Een particulier onderzoeksbureau wordt ook wel een recherchebureau genoemd. In een 
dergelijk bureau worden diverse onderzoeken verricht die vallen onder de wet. Zowel 
ondernemingen als particulieren kunnen een particulier onderzoeksbureau inhuren. 
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Particuliere recherche dient niet primair een strafrechtelijk of strafvorderlijk doel.  
De reactie op het onderzoek zal in de private sfeer liggen (bijvoorbeeld een ontslag of een 
regeling tot het betalen van schadevergoeding). Recherchebureaus houden zich niet bezig 
met strafvorderlijke opsporing. Die taak is voorbehouden aan politie en buitengewone 
opsporingsambtenaren, aan wie daartoe bij wet bevoegdheden zijn verleend.

Als recherchewerkzaamheden kunnen onder meer aangemerkt worden: 
 ĵ onderzoeken in verband met fraude;
 ĵ screening van sollicitanten;
 ĵ het verzamelen van bewijs om ontslag te kunnen rechtvaardigen;
 ĵ onderzoeken in verband met bedrijfsspionage;
 ĵ de naleving van concurrentiebedingen door de werknemers;
 ĵ onderzoeken van mogelijke verzekeringsfraude.

Zodra werkzaamheden het karakter dragen van het vergaren en analyseren van gegevens 
worden deze gezien als recherchewerkzaamheden. De onderneming waar de desbetreffende 
personen deze werkzaamheden verrichten, wordt dan gezien als een recherchebureau. 
Daarbij is het niet van belang dat deze onderneming een andere doelstelling heeft. Dit geeft 
hen dan de verplichting om daarvoor een vergunning aan te vragen. 

Indien een onderneming een erkend en dus vergunning houdend recherchebureau 
inschakelt om misstanden te onderzoeken, dan huurt men gewoon iemand in en is de 
onderneming niet vergunning plichtig. 

De politie en het recherchebureau 
De politie wordt niet gezien als een recherchebureau. De werkzaamheden van de 
politie en de recherchebureaus liggen vaak dicht bij elkaar. Vaak komt het voor dat bij 
recherchebureaus oud-politiemensen werkzaam zijn. Menigmaal is het voorgekomen dat zij 
informatie krijgen van hun oud-collega's. 
Het behoeft geen betoog dat dit een bijzonder ongewenste situatie is. Dit fenomeen is 
inmiddels ruimschoots bekend onder de naam het ‘old-boys-network’. 

Bij de politie is men zich niet altijd bewust van dit sluimerend gevaar. Zeker als een 
medewerker van het recherchebureau gebruik maakt van ‘oude netwerken’ waarbij men niet 
weet dat de betreffende ex-politieagent niet meer bij de politie werkt. 

Het recherchebureau en de bevoegdheden 
Er zijn slechts enkele bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering (Sv) die door 
de medewerker van het recherchebureau gebruikt kunnen en mogen worden. Dit is o.a. 
aanhouding op heterdaad van een verdachte (artikel 53 Sv). Ogenschijnlijk zou dit inhouden 
dat de particuliere onderzoeker geen enkele mogelijkheid zou hebben om zijn onderzoek te 
doen. Niets is minder waar. Juist doordat het hele onderzoek zich in de private sfeer afspeelt 
en geen opsporingsonderzoek dient, zijn de methodes volledig vrij, mits er maar geen 
strafbare feiten worden gepleegd. Dit betekent dat het zeker voorkomt dat de onderzoeken 
zich uitstrekken tot de privésfeer van mensen. Strafrechtelijk is dit niet aan te pakken. 
Hooguit dat een ‘benadeelde’ via een civiele procedure bepaalde zaken af kan dwingen ten 
aanzien van de gebruikte methodieken van de ‘rechercheur’. Daarnaast bestaat ook nog 
de bepaling van het Burgerlijk Wetboek, de onrechtmatige daad, als blijkt dat uit bepaalde 
handelingen van de particuliere onderzoeker enige schade is ontstaan. 




