
 

 
 
 
Bijlage Relevante Regelgeving 
 
Vergunning 
Op grond van artikel 2, eerste lid, van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en 
recherchebureaus (hierna Wpbr) is het verboden om zonder vergunning, door de instandhouding 
van een beveiligingsorganisatie of recherchebureau, beveiligingswerkzaamheden of 
recherchewerkzaamheden te verrichten of aan te bieden. 
 
Artikel 4, eerste lid, van de Wpbr bepaalt dat een dergelijke vergunning slechts wordt verleend 
indien, gelet op de voornemens en antecedenten van de aanvrager of van de personen die het 
beleid van de aanvrager bepalen, naar redelijke verwachting zal worden voldaan aan de bij of 
krachtens de artikelen 6 tot en met 10 van de Wpbr gestelde regels en ook overigens zal worden 
gehandeld in overeenstemming met hetgeen van een goede beveiligingsorganisatie in het 
maatschappelijk verkeer mag worden verwacht. 
 
Opsporingsambtenaren 
Artikel 5, tweede lid, van de Wpbr bepaalt dat een ambtenaar als bedoeld in de artikelen 141 en 
142, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering (opsporingsambtenaar) geen werkzaamheden 
voor een beveiligingsorganisatie mag verrichten. Verder mag de opsporingsambtenaar geen 
beveiligingsorganisatie in stand houden. De opsporingsambtenaar mag dit ook niet samen met 
anderen. 
 
Op grond van artikel 5, vierde lid, van de Wpbr kan de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (hierna minister van BZK) in overeenstemming met de Minister van Justitie in 
bijzondere omstandigheden ontheffing van dit verbod verlenen. Informatie over het aanvragen van 
een ontheffing is verkrijgbaar bij het ministerie van BZK, Directie Politie en Veiligheidsregio's 
(DGV/PV), postbus 20011, 2500 EA  Den Haag. DGV/PV is tijdens kantooruren bereikbaar op de 
telefoonnummers 070- 426 7497 en 070- 426 7452. 
 
Toestemming leiding 
Artikel 7, eerste lid, van de Wpbr bepaalt dat een beveiligingsorganisatie geen personen tewerk 
mag stellen die zullen worden belast met de leiding van de organisatie, dan nadat voor hen 
toestemming is verkregen van de minister van Justitie. Deze toestemming wordt voor maximaal 
vijf jaren verleend.  
 
Voor elke nieuwe leidinggevende moet zo spoedig mogelijk toestemming worden gevraagd. Een 
verzoek tot verlenging van de toestemming de leidinggevende te belasten met de leiding van de 
particuliere beveiligingsorganisatie of moet uiterlijk drie maanden voordat de toestemming 
verloopt, worden aangevraagd. Voor beide verzoeken moet het daarvoor bestemde 
aanvraagformulier worden gebruikt. Het aanvraagformulier is te vinden op 
www.rijksoverheid.nl/justitie. 
 
Toestemming medewerkenden 
Artikel 7, tweede lid, van de Wpbr bepaalt dat een beveiligingsorganisatie geen personen tewerk 
mag stellen die zullen worden belast met andere dan leidinggevende werkzaamheden dan nadat 
voor hen toestemming is verkregen van de korpschef van de politieregio waar de organisatie is 
gevestigd. Dit geldt ook voor de leidinggevende die zelf ook beveiligingswerkzaamheden verricht. 
 
Uniform 
Krachtens artikel 9, eerste lid, van de Wpbr, draagt - voor zover niet anders in de vergunning is 
bepaald - een persoon die met beveiligingswerkzaamheden is belast, bij de uitvoering van die  



 

 
 
 
werkzaamheden een door de Minister van Justitie goedgekeurd uniform. Als in het goedgekeurde 
uniform wijziging wordt aangebracht dan dient het uniform vooraf ter goedkeuring te worden 
voorgelegd. 
 
Krachtens artikel 12, tweede lid, van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en 
recherchebureaus (hierna Rpbr) kan de korpschef van de politieregio  waar de organisatie 
beveiligingswerkzaamheden verricht, overigens - uitsluitend voor die regio - in bepaalde gevallen 
(bijvoorbeeld winkelsurveillance of persoonsbeveiliging) ontheffing verlenen van de verplichting tot 
het dragen van een uniform. 
 
Legitimatie 
Krachtens artikel 9, achtste lid, van de Wpbr draagt het personeel dat met beveiligings-
werkzaamheden is belast bij de uitvoering hiervan een legitimatiebewijs, overeenkomstig het in 
bijlage 2 bij de Rpbr vastgestelde model. De blanco legitimatiebewijzen dient u schriftelijk bij de 
Dienst Justis te bestellen.  
 
Diploma 
Krachtens artikel 5, eerste lid, van de Rpbr dient een particuliere beveiligingsorganisatie er voor te 
zorgen dat het beveiligingspersoneel in het bezit is van het diploma Beveiliger van de Stichting 
Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties en de Stichting Ecabo of van een daaraan 
gelijkwaardig diploma.  
 
Voor personen die uitsluitend beveiligingswerkzaamheden tijdens evenementen verrichten kan, op 
grond van artikel 7a van de Rpbr, worden volstaan met het certificaat Event Security Officer van de 
Stichting Vakexamens voor de Particuliere beveiligingsorganisaties en de Stichting Ecabo.  
 
Deze verplichting geldt niet voor een periode van maximaal 12 maanden, te rekenen vanaf de dag 
dat de betrokkene voor het eerst bij een particuliere beveiligingsorganisatie met 
beveiligingswerkzaamheden wordt belast, indien betrokkene door middel van een verklaring van de 
Stichting Ecabo kan aantonen, dat hij in de periode waarop de aanvraag betrekking heeft, de 
praktijkopleiding voor het diploma Beveiliger van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere 
Beveiligingsorganisaties en de Stichting Ecabo volgt. Deze periode van maximaal 12 maanden 
wordt op geen enkele wijze onderbroken, verlengd of geschorst. 
 
Voor personen die uitsluitend beveiligingswerkzaamheden in horecagelegenheden verrichten kan, 
op grond van artikel 7 van de Rpbr, worden volstaan met het diploma Horecaportier van het 
Horeca Branche Instituut (v/h SVH onderwijscentrum). 
 
Voor personeel dat wordt belast met het ongeüniformeerd beveiligen van personen geldt dat men 
naast het diploma Beveiliger in het bezit dient te zijn van het Vakdiploma Beveiliging, differentiatie 
persoonsbeveiliger van de SVPB en de Stichting Ecabo. 
Verder wijs ik er op dat het personeel dat wordt belast met het ongeüniformeerd uitvoeren van 
beveiligingswerkzaamheden in grootwinkel- of detailhandelbedrijven, naast het diploma Beveiliger 
in het bezit dient te zijn van de differentiatie winkelsurveillant van de SVPB en de Stichting Ecabo 
of het certificaat Detailhandel. 
 
Als gelijkwaardig aan bovengenoemde diploma’s of certificaten wordt erkend een erkenning van 
beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-
beroepskwalificaties, voor werkzaamheden als beveiliger, respectievelijk evenementenbeveiliger, 
horecaportier, ongeüniformeerd persoonsbeveiliger of ongeüniformeerde winkelsurveillant.  
 



 

 
Honden 
Krachtens artikel 17 van de Rpbr mag bij het verrichten van de werkzaamheden gebruik worden 
gemaakt van honden, mits uit verklaringen die zijn afgegeven door de Koninklijke Nederlandse 
Politiehond Vereniging of door de Nederlandse Bond voor de Diensthond blijkt dat de 
desbetreffende hond geschikt is om als surveillancehond of objectbewakingshond te worden 
ingezet en dat de hondengeleider en de hond een voor het verrichten van de werkzaamheden 
geschikte combinatie vormen. 
 
Klachtenregeling 
Op grond van artikel 18 van de Rpbr stelt een beveiligingsorganisatie een klachtenregeling vast die 
voldoet aan de in dit artikel genoemde vereisten. Indien een klacht wordt ingediend brengt de 
beveiligingsorganisatie deze klacht ter kennis bij de minister. 
 
Informeren politie 
Krachtens artikel 19, eerste lid, van de Rpbr zorgt een beveiligingsorganisatie voor een goede 
afstemming van de beveiligingswerkzaamheden met de politie in de regio waar de werkzaamheden 
worden verricht. 
 
Krachtens artikel 19, tweede lid, van de Rpbr stelt een beveiligingsorganisatie voordat de 
beveiligingswerkzaamheden worden verricht de korpschef van de regio waar deze werkzaamheden 
zullen worden uitgevoerd, door middel van een aanmeldingsformulier, overeenkomstig het in 
bijlage 4 bij de Rpbr vastgestelde model, op de hoogte van de aard, omvang en duur van de 
werkzaamheden. 
 
Indien de beveiligingswerkzaamheden worden verricht op een luchtvaartterrein dient aanmelding 
en afstemming van de werkzaamheden te geschieden bij en met de commandant van de 
Koninklijke Marechaussee. 
 
Bestuurlijke boete 
Aan de vergunninghouder kan een bestuurlijke boete van maximaal € 11.250,- worden opgelegd 
als wordt gehandeld in strijd met een aantal artikelen uit de Wpbr. 
 
De overtredingen zijn te onderscheiden in drie categorieën: 

1. Overtreding van regels betreffende kwaliteit en betrouwbaarheid van personeel, organisatie 
en materieel; 

2. Overtreding van regels betreffende een goede afstemming met vergunningverlener en 
toezichthouder; 

3. Overtredingen van regels betreffende administratieve vereisten. 
 
In de gevallen onder categorie 1 gaat het om voorwaarden die dusdanig fundamenteel zijn voor 
het bestaan van een beveiligingsorganisatie of recherchebureau dat overtreding ervan ten zeerste 
in strijd zou zijn met de strekking van de Wpbr. Hieronder valt het vereiste van toestemming voor 
nieuwe leidinggevenden respectievelijk werknemers. Verder bevat categorie I fundamentele 
vereisten voor de specifieke vormen van beveiligings- dan wel recherchewerkzaamheden, zoals 
regels betreffende vertrouwelijkheid van gegevens (recherchebureaus) en certificeringvoorschriften 
voor Particuliere Alarmcentrales. In deze categorie bevinden zich de meest zware overtredingen. 
Derhalve kan bij overtreding van de in deze categorie genoemde artikelen de maximale boete van 
€ 11.250,- worden opgelegd. 
 
De gevallen onder categorie 2 betreffen voorwaarden die betrekking hebben op een goede 
afstemming met de vergunningverlener en de politie als toezichthouder. Deze afstemming is 
noodzakelijk om de vereiste controle op particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 
te kunnen uitoefenen. Hieronder valt het opvolgen van aanwijzingen van de Korpschef, het 



 

informeren van de Korpschef of Commandant van de Koninklijke Marechaussee bij aanvang van 
beveiligings- of recherchewerkzaamheden in een nieuw gebied en het desgevraagd verstrekken 
van inlichtingen aan opsporingsambtenaren. Bij overtreding van artikelen uit categorie 2 kan een 
boete van maximaal € 7.000,- worden opgelegd. 
 
In categorie 3 gaat het om de gevallen waarvoor een boete kan worden opgelegd, maar waarvan 
de overtreding niet van dien aard is dat ze onder categorie 1 of 2 vallen. Het gaat om 
overtredingen die te classificeren zijn als administratieve nalatigheid. Er kan worden volstaan met 
een boete van maximaal € 1.000,-. 
 
Overige bepalingen 
 
Administratie 
De onderneming voert een aparte administratie voor beveiligers met het algemeen diploma 
beveiliger en beveiligers met een beperkt diploma of certificaat. 
 
Verlenging 
De houder van een vergunning dient zelf tijdig zorg te dragen voor de aanvraag voor verlenging 
van de vergunning. Een daartoe strekkend verzoek zal uiterlijk drie maanden voor het verstrijken 
van de geldigheidsdatum bij mij moeten worden ingediend.  
U dient hiervoor gebruik te maken van het daarvoor bestemde aanvraagformulier, dat u eveneens 
kunt vinden op eerdergenoemde website.  
 
Het zonder geldige vergunning in stand houden van een particuliere beveiligingsorganisatie is een 
economisch delict, waarvoor de politie proces-verbaal kan opmaken. 
 
Eventuele wijzigingen 
Als er zich in de onderneming een wijziging voordoet, zoals uitbreiding of wijziging van de 
leidinggevende(n), een adreswijziging of een wijziging van de rechtsvorm dan dient deze wijziging 
zo spoedig mogelijk aan het ministerie van justitie te worden gemeld.  
Bij een wijziging van de rechtsvorm is van belang of tevens een nieuwe inschrijving heeft 
plaatsgevonden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. In dat geval dient een 
geheel nieuwe vergunning te worden aangevraagd.  
Indien de bestaande inschrijving in het handelsregister slechts wijzigt, hoeft er geen nieuwe 
vergunning te worden aangevraagd en kan de wijziging worden doorgevoerd in de bestaande 
vergunning.  
Ook als de werkzaamheden worden beëindigd of de onderneming wordt opgeheven of in staat van 
faillissement verklaard, dient dit te worden gemeld. 
 


