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16 Particuliere veiligheidszorg
Ronald van Steden

Na bestudering van dit hoofdstuk kun je:
– een overzicht geven van de aard, omvang en ontwikkeling van de 

particuliere beveiligingsbranche;
– op hoofdlijnen het juridische kader schetsen waarbinnen 

particuliere beveiligers werken;
– kritisch reflecteren op de positie die particuliere beveiliging 

ten opzichte van de overheid (politie, gemeente) in 
veiligheidsnetwerken inneemt;

– internationale trends en ontwikkelingen in de 
beveiligingsbranche benoemen.

16 .1  In le id ing

Particuliere (of private) veiligheidszorg is een rekbaar begrip. Het omvat een 
breed scala aan organisaties en werkzaamheden die variëren van vrijwillige 
burgerwachten in de buurt tot betaalde huurlingen in oorlogsgebieden. Dit 
hoofdstuk beperkt zich tot interne veiligheidszorg (zie hoofdstuk 2), waar-
bij commerciële organisaties hun diensten aan zowel publieke als private 
opdrachtgevers aanbieden. Beveiligingsbedrijven staan centraal, al wordt ook 
aandacht besteed aan recherchebureaus. Deze invalshoek heeft een pragma-
tische en inhoudelijke reden. Pragmatisch, omdat de gehele particuliere vei-
ligheidszorg te omvangrijk en te divers is om in één hoofdstuk te behandelen. 
Inhoudelijk, omdat beveiligingsbedrijven veruit het grootste en zichtbaarste 
onderdeel van de particuliere veiligheidszorg in Nederland belichamen (Van 
Steden, 2007). Twee aspecten zijn hierbij van belang. Ten eerste hebben bevei-
ligingsbedrijven altijd een winstoogmerk: zij bieden hun diensten tegen beta-
ling aan (commercieel aspect). Ten tweede vinden beveiligingsactiviteiten 
plaats in lokale omgevingen, zoals winkelcentra, wijken of bedrijventerreinen, 
met als doel het beschermen van mensen, gebouwen en bezittingen tegen 
risico, gevaar en schade (veiligheidsaspect). Meestal gaat het om het tegengaan 
van criminaliteit, overlast en ander onmaatschappelijk gedrag, maar beveili-
gers kunnen ook een taak hebben in brandbewaking, bedrijfshulpverlening 
(BHV) of serviceverlening.

Basisboek Integrale veiligheid1.indb   259 22-7-2011   18:10:44



Deel 2 Veiligheid als werkveld 

260

Hierna volgt een overzicht van de aard en omvang van de beveiligingsbranche, 
soms aangeduid als beveiligingsindustrie, in Nederland (par. 16.2). Aan de 
hand van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 
(Wpbr) worden twee kernbegrippen – beveiligingsorganisatie en beveiligings-
werkzaamheden – gedefinieerd. Tevens komen een categorisering van typen 
bedrijven en branchecijfers aan de orde. Paragraaf 16.3 behandelt de wet- en 
regelgeving, inclusief bevoegdheden, waarbinnen particuliere beveiligers ope-
reren. Het uitgangspunt is de voornoemde Wpbr. Eveneens wordt het belang 
van aanvullende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke regulering onder-
streept. Paragraaf 16.4 gaat in op particuliere beveiliging als schakel in de vei-
ligheidsketen (zie hoofdstuk 3). Doorgaans wordt aan particuliere beveiliging 
een preventieve rol toegekend naast de politie als belangrijkste partner. Toch 
krijgen beveiligers sinds enige jaren ook toezichthoudende en handhavende 
rollen toegewezen. Het hoofdstuk sluit af met internationale trends en ont-
wikkelingen in de beveiligingsbranche (par. 16.5). Onderwerpen zijn de toene-
mende invloed van multinationals en de Europese dimensie van particuliere 
beveiliging.

16 . 2  Aard  en  omvang van de  beve i l ig ingsbranche

Artikel 1 Wpbr definieert een beveiligingorganisatie als: ‘een door een of meer 
personen in stand gehouden particuliere organisatie die is gericht op het ver-
richten van beveiligingswerkzaamheden’. Onder beveiligingswerkzaamheden 
verstaat de Wpbr vervolgens ‘het bewaken van de veiligheid van personen 
en goederen of het waken tegen verstoring van orde en rust op terreinen en 
in gebouwen’. Volgens de memorie van toelichting bij de wet gaat het in dit 
verband om werkzaamheden die (mede) zijn gericht op het voorkomen van 
criminaliteit. Wat de beveiligingsbranche precies omvat, is niet onder één noe-
mer te vangen. De Wpbr (art. 3) onderscheidt schematisch vijf typen bedrij-
ven – beveiligingsbedrijven, alarmcentrales, geld- en waardetransporteurs, 
bedrijfsbeveiligingsdiensten en overige beveiligingsorganisaties – die hieron-
der worden toegelicht.

Vijf typen beveiligingsorganisaties
1. Een beveiligingsbedrijf, zijnde een onderneming of een onderdeel daar-

van, richt zich op het uitoefenen van beveiligingswerkzaamheden die 
hoofdzakelijk door personen worden uitgevoerd. Deze sector herbergt het 
overgrote deel van de werkgelegenheid en kent een grote variëteit aan spe-
cialismen. Denk bijvoorbeeld aan objectbeveiligers, winkelsurveillanten, 
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mobiele surveillanten, luchthavenbeveiligers, receptionisten, detentietoe-
zichthouders, evenementenbeveiligers (figuur 16.1), persoonsbeveiligers, 
enzovoort.

2. Een alarmcentrale is een onderneming die ten behoeve van derden (dat wil 
zeggen: betalende abonnees) op een centraal punt alarmsignalen ontvangt, 
beoordeelt en zo nodig assistentie van de politie inroept. In de praktijk 
komt dit neer op het aansturen van een mobiele surveillant die polshoogte 
gaat nemen en in noodsituaties sleutelbeheerders, politieagenten en hulp-
diensten oproept. Om het aantal valse meldingen terug te dringen hebben 
politieregio’s afspraken met de beveiligingsbranche gemaakt. De branche 
hanteert de regel dat eerst een contactpersoon wordt gebeld en pas dan de 
politie. Mochten alarmcentrales te veel vals alarm afgeven, dan kunnen zij 
van overheidsassistentie worden uitgesloten.

Algemeen manager

Secretariaat

Hoofd facilitaire 
zaken

Hoofd planning

Sector manager 1 Sector manager 2

Hoofd medische
zaken

Assistent

Beveiligers

Assistent

Beveiligers

Figuur 16 .1  F ic t ie f  organogram evenementenbeve i l ig ing

3. De geld- en waardetransporteurs vormen een specialistische tak van de 
beveiligingsindustrie. Het bekendst zijn de gepantserde wagens die, in ter-
men van de Wpbr, ‘geld en grote waarden van een beperkt volume’ vervoe-
ren. Daarnaast houden deze bedrijven zich bezig met geldverwerking en 
het beheer van zowel parkeer- als pinautomaten.

4. Bij bedrijfsbeveiligingsdiensten gaat het om diensten die beveiligings-
werkzaamheden verrichten en die onderdeel zijn van organisaties niet-
zijnde beveiligingsbedrijven. De Efteling beschikt bijvoorbeeld over een 
afdeling die toezicht houdt op de regelnaleving en veiligheid in het pret-
park. Tevens hebben diverse voetbalstadions (stewards) en horecagelegen-
heden (portiers) eigen veiligheidspersoneel in dienst.
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5. Tot slot vallen onder de categorie ‘overige beveiligingsorganisaties’ onder 
meer bedrijven die gespecialiseerd zijn in rechercheactiviteiten. Hiermee 
wordt een geheel nieuwe wereld geopend naar private detectives, consul-
tants, informatiehandelaren, schade- en onderzoeksbureaus en forensi-
sche accountants, die niet altijd onder de gehele reikwijdte van de Wpbr 
vallen.

Branche in cijfers
Als het gaat om ‘hoe groot’ de beveiligingsbranche is, moeten we voorzich-
tig zijn. Veel cijfermateriaal is gebaseerd op meerdere bronnen, waarvoor niet 
steeds dezelfde definities en methodes van onderzoek zijn gebruikt. Om toch 
een schatting te kunnen maken zijn vier bronnen geschikt: Jaarboeken Bevei-
liging (uitgegeven van 1980 tot 2003), brancheorganisatie Vereniging van 
Particuliere Beveiligingsondernemingen (VPB; www.vbp.nl), het CBS en de 
Kamer van Koophandel (KvK). Qua personeelssterkte laten de cijfers een groei 
zien van 10.000 in 1980 tot minstens 32.000 in 2009. Lang niet al het perso-
neel is fulltime in dienst; er werken velen op parttime basis in de beveiliging. 
Een groot deel van deze werkgelegenheid komt van een klein aantal spelers, 
gelet op de omvang volgens eigen opgave van bekende bedrijven als Group 
4 Securicor (6500 werknemers), Trigion (8500 werknemers) en Securitas 
(5600 werknemers). Daarnaast zijn er tientallen middelgrote en enige hon-
derden kleinere (soms zeer kleine) bedrijven actief in de beveiligingsbranche. 
In totaal staan ruim 800 bedrijven geregistreerd in Nederland, waarvan naar 
schatting 250 tot 400 enige serieuze omvang hebben (Terpstra & Van Ste-
den, 2008). De jaarlijkse omzet van de beveiligingsbranche ligt op circa € 1,44 
miljard. Inclusief de particuliere recherchesector kunnen er waarschijnlijk 
enkele duizenden medewerkers en honderden bedrijven en bedrijfjes bij de 
gepresenteerde cijfers worden opgeteld. Het is lastig om hier tot exacte bereke-
ningen te komen, omdat er naast de geregistreerde recherchebureaus nog vele 
ongeregistreerde bureaus bestaan die in omvang en professionaliteit behoor-
lijk variëren (Klerks, 2008). Verder is het denkbaar dat ook beveiligingswerk-
zaamheden zonder verplichte vergunning plaatsvinden. De contouren van de 
branche zijn, kortom, tamelijk diffuus.

16 .3  Wet-  en  rege lgev ing

De Nederlandse wet- en regelgeving op particuliere beveiliging kent een 
opmerkelijke geschiedenis. Die gaat terug tot de Wet op de Weerkorpsen uit 
1936. Deze wet was geen reactie op het ontstaan van beveiligingsorganisaties 
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(het eerste bedrijf werd al opgericht in 1902), maar op bedreigingen van knok-
ploegen en extremistische partijen zoals de Nationaal Socialistische Beweging 
(NSB). Met de wet wilde de regering bewegingen tegengaan die zich los van 
het bevoegd gezag met de handhaving van openbare orde en veiligheid gingen 
bemoeien. Desondanks heeft het tot 1992 geduurd voordat enkele aanpassin-
gen aan de wet werden doorgevoerd. De recherchebureaus kregen toen voor 
het eerst een juridische plaats. De naam van de wet veranderde in de Wet 
op de weerkorpsen en particuliere beveiligingsorganisaties. Uiteindelijk is in 
1997 de wetgeving geheel gereviseerd en vervangen door de huidige Wpbr. 
Deze trad op 1 april 1999 in werking. De Wpbr is aangevuld met een circulaire 
waarin beleidsregels en procedures nader zijn uitgewerkt. Dit document geeft 
onder andere invulling aan zaken zoals uniformering, werkafstemming met 
de politie en klachtenregelingen.
De meest in het oog springende eis die de Wpbr stelt, is die van een vergun-
ning (art. 2). VenJ verleent voor vijf jaar een vergunning als personeel van 
een beveiligingsorganisatie voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid en 
bekwaamheid (Justitie, 2006). De betrouwbaarheidseis verwijst naar het scree-
nen van toekomstige werknemers op criminele antecedenten en andere rele-
vante feiten die iemand ongeschikt maken voor de beveiligingsbranche. De 
bekwaamheidseis ziet toe op de kwaliteit van personeel: heeft men de juiste 
opleiding genoten? Iedere Nederlandse beveiliger moet ten minste beschik-
ken over het mbo-diploma ‘Beveiliger 2’ om zijn of haar werk te mogen uit-
voeren. Voldoen beveiligers aan voorgaande eisen, dan krijgen zij een speciaal 
legitimatiebewijs dat wordt uitgereikt door een plaatselijke afdeling Bijzondere 
Wetten van de politie. Het is belangrijk te beseffen dat de Wpbr niet de enige 
wet is waarmee beveiligingsbedrijven te maken hebben. Enkele andere voor 
deze branche belangrijke wetten zijn de Wet politiegegevens (voor informatie-
uitwisseling), de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) (voor privacy-
rechten) en de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering (voor definities en 
vervolging van strafbare feiten).

Zelfregulering
In aanvulling op bestaande wet- en regelgeving is bij ministeriële regeling 
(2004) de privacygedragscode voor recherchebureaus verplicht gesteld. De 
code van de brancheorganisatie VPB is een vorm van zelfregulering die eisen 
stelt aan de methoden en principes van informatievergaring, de omgang met 
vertrouwelijke persoonsgegevens, de informatieverstrekking aan onderzochte 
personen, de rechten van onderzochte personen en de uitwisselingen van 
bevindingen met landen buiten de EU. Steeds wordt getoetst op uitgangs-
punten van ‘subsidiariteit’ (een middel mag pas worden toegepast als minder 
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ingrijpende middelen hebben gefaald), ‘proportionaliteit’ (een middel moet in 
redelijke verhouding staan tot de ernst van het probleem en mag niet vaker of 
langer worden gebruikt dan nodig) en ‘transparantie’ voor alle betrokkenen. 
Met de privacygedragscode willen branche en overheid mensen tegen (mala-
fide) praktijken van recherchebureaus beschermen. De code geldt overigens 
niet voor beveiligingsorganisaties. Een tweede type zelfregulering is het ‘Keur-
merk Beveiliging’ van de VPB (2006). Dit keurmerk wordt, net als de priva-
cygedragscode, beschouwd als toetsingskader en visitekaartje van de branche. 
Ieder (toekomstig) lid van de VPB moet voldoen aan eisen met betrekking tot 
integriteit, kwaliteit van dienstverlening, zelfevaluatie en verbeterprocessen 
– eisen die allemaal aanvullend zijn aan de in Nederland geldende wettelijke 
regels. Gecertificeerde instellingen (CI’s) controleren bedrijven met behulp 
van een checklist op basis van het keurmerk en door middel van audits. De 
VPB telt ongeveer vijftig leden, waaronder ‘de grote drie’: Group 4 Securicor 
(G4S), Trigion en Securitas.
De gedragscode en het keurmerk zijn een reactie op tekortkomingen in de 
Wpbr. De wet is op onderdelen onvolledig en enigszins vaag en daardoor las-
tig in de praktijk toepasbaar. Verder wijst evaluatieonderzoek uit dat de nale-
ving en handhaving van de Wpbr te wensen overlaat (Batelaan & Bos, 2003). 
Aandacht gaat vooral uit naar controle vooraf via toestemmingverlening en het 
afgeven van een vergunning. Systematisch toezicht vindt niet plaats, tenzij er 
een incident is geweest. Niet alle politieregio’s stellen dezelfde betrouwbaar-
heidseisen aan beveiligingspersoneel. Dit leverde in het verleden de ongewens-
te situatie op dat beveiligingsorganisaties gingen ‘shoppen’ om bijvoorbeeld in 
een andere regio alsnog een vergunning te krijgen. Bovendien blijken legiti-
matiebewijzen van beveiligers fraudegevoelig, waardoor misbruik op de loer 
ligt. Zeker ook omdat het V-logo bij dumpzaken voor een luttel bedrag te koop 
is. Tot slot klagen beveiligingsbedrijven over hoge administratieve lasten die 
voortvloeien uit informatieverplichtingen richting de overheid. Zij moeten in 
hun ogen te veel papierwerk verzetten. VenJ heeft daarom het voor beveili-
gingsbedrijven verplichte jaarverslag al afgeschaft. Het is discutabel of zelf-
regulering via de privacygedragscode het gewenste effect heeft gesorteerd. De 
code wordt onvoldoende nageleefd doordat de kans op controle en vervolging 
voor overtredingen door recherchebureaus laag is (Bos e.a., 2007). Over de 
effectiviteit van het VPB-keurmerk is niets bekend.

Bevoegdheden
In beginsel hebben particuliere beveiligers geen bijzondere bevoegdheden. 
Dat wil zeggen: volgens het Sv mag iedere Nederlandse burger – dus ook een 
beveiliger – een verdachte ‘op heterdaad’ staande houden. Vervolgens moet 
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de verdachte, inclusief mogelijkerwijs in beslag genomen belastende voorwer-
pen, zoals gestolen goederen of gebruikt gereedschap, ‘onverwijld’ door een 
beveiliger aan een opsporingsambtenaar worden overgedragen (art. 53 Sv). 
Maar beveiligers zijn, anders dan de gemiddelde burger, op veiligheidstaken 
getraind en zij kunnen gebruik maken van een bewakingshond. Daarnaast 
zijn beveiligers veelal actief op publiek toegankelijke, maar privaat beheerde 
gebieden – in het Engels aangeduid als mass private property (Button, 2007). 
Het gaat dan bijvoorbeeld om voetbalstadions, pretparken, winkelcentra en 
luchthavens met toegangsvoorwaarden en huisregels die gelden op basis van 
een (stilzwijgende) contractuele overeenkomst tussen de eigenaren en bezoe-
kers van deze gebieden. Neem bijvoorbeeld een reiziger die op de luchthaven 
Schiphol een vliegtuig wil betreden. Iemand kan pas het vliegtuig in op voor-
waarde dat hij of zij vooraf door een detectiepoortje is gelopen (en eventu-
eel daarna door beveiligingspersoneel is gevisiteerd1) en als de inhoud van 
zijn of haar bezittingen door een x-ray-machine is gescand. Een interessante 
praktijkcasus is de rol van particuliere beveiligers in detentiecentra (box 16.1). 
Onder auspiciën van de DJI kunnen beveiligers hier in geval van nood over 
geweldsmiddelen beschikken.

Box 16.1 Detentiecentrum Alphen aan den Rijn

Wordt een gedetineerde agressief, dan komt er een IBT-team 
(Interne Bijstand Team). Dit calamiteitenteam is een soort mobiele 
eenheid. Zo zien de IBT’ers er ook uit in het donkerblauwe pak met 
helm, schild en wapenstok. Tijn [in dienst van G4S; RvS] is, naast 
zijn functie als detentietoezichthouder en groepsleider, een van die 
IBT’ers. ‘Het uitgangspunt is altijd om geen geweld te gebruiken. 
Negen van de tien keer lukt dat ook. Gedetineerden weten ook 
wel dat ze het uiteindelijk niet van ons kunnen winnen.’ Is iemand 
helemaal door het dolle, dan gaat hij naar een van de isoleercellen 
aan de zuidkant op de begane grond. Deze zijn uiterst spartaans: 
een matras met brandwerend plastic en toiletpot, meer niet.

Bron: Signaal 2008, nr. 2; uitgave van beveiligingsbedrijf Group 4 Securicor.

16 . 4  Pub l iek-pr ivate  samenwerk ing  in  de  ve i l ighe idszorg

Particuliere beveiligers werken niet in een sociaal vacuüm. Zij zijn in toe-
nemende mate onderdeel van publiek-private samenwerkingsverbanden. Ide-
aliter werkt deze integrale aanpak van veiligheid als een keten, waarbinnen 
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politiekorpsen, gemeenten, beveiligingsbedrijven en andere organisaties elk 
een schakel vormen (zie hoofdstuk 3). Het klassieke idee is dat bij een groot 
popconcert beveiligers preventief worden ingezet. De politie springt, als vol-
gende schakel, alleen bij in het geval van ongeregeldheden. Agenten kunnen 
immers repressief optreden tegen openbare-ordeverstoringen. Praktijksitua-
ties zijn echter weerbarstiger. Zoals Hagdorn (2007: 4-6) opmerkt, suggereert 
een keten ‘rechtlijnigheid, eenduidigheid en vastigheid’ – een benadering die 
niet toereikend is vanuit het perspectief van de betrokken partijen. Samen-
werking is een bestuurlijk en politiek complex vraagstuk over verwachtingen, 
verantwoordelijkheden, taakverdelingen en wederzijds vertrouwen (box 16.2).

Box 16.2 Collectieve beveiliging op bedrijventerrein Grensstreek

Een belangrijk verschil van mening doet zich voor rond de vraag naar 
de verhouding tussen publieke en private verantwoordelijkheden. 
Alhoewel de ondernemers de collectieve beveiliging van het bedrij-
venterrein Grensstreek op zich hebben genomen, blijven zij van oor-
deel dat dit eigenlijk een taak is van de overheid, in casu de politie. 
Zij blijven dan ook onvrede houden over deze situatie. Nauw hiermee 
verbonden zijn verschillen in opvatting over de verantwoordelijk-
heid van de politie in deze samenwerking. De politie speelt meer-
dere onderling moeilijk te verenigen rollen, namelijk die van partner, 
opdrachtgever en toezichthouder. Enerzijds wil de politie niet de taak 
op zich nemen van de collectieve beveiliging van dit bedrijventerrein, 
anderzijds claimt zij in belangrijke opzichten de eindverantwoorde-
lijkheid. Zo kan zij volgens het convenant opdrachten en instructies 
geven aan het beveiligingsbedrijf dat echter betaald wordt door de 
ondernemers. Enerzijds wordt een veilig bedrijventerrein gezien als 
een groot economisch belang voor de gemeente. Anderzijds wordt de 
beveiliging daarvan door de politie niet gezien als prioriteit.

Bron: Terpstra & Kouwenhoven, 2004: 84.

De meerduidigheid en zekere chaos die netwerktheorieën veronderstellen 
(hoofdstuk 4), is een realistischer weergave van de werkelijkheid. Bovendien is 
de aanname dat particuliere beveiligers slechts ‘preventieve partners’ van de 
politie zijn, te betwisten. Hun werkwijzen lijken lang niet altijd essentieel te 
verschillen van wat de reguliere politie doet. Beveiligers surveilleren bijvoor-
beeld door winkelcentra en kunnen dwingende eisen stellen aan bezoekers op 
basis van een daar geldend huisreglement. Recherchebureaus hanteren pro-
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fessionele onderzoeksmethoden, vaak los van enige overheidsinbreng. Deze 
bureaus maken zelfs graag gebruik van de kennis en expertise die ex-politie-
mensen meebrengen.

Nodale sturing
De observatie dat particuliere beveiligers onderdeel zijn gaan uitmaken van 
brede veiligheidsnetwerken (Terpstra & Kouwenhoven, 2004), raakt aan discus-
sies over regie, sturing (‘governance’) en overheidsbeleid. Er is een mix ont-
staan tussen ‘publieke’ en ‘private’ sectoren die moeten worden aangestuurd. 
Behalve dat een particuliere beveiligingsorganisatie door een private opdracht-
gever (bijvoorbeeld een winkelcentrum) kan worden ingezet, is het ook moge-
lijk dat een publieke opdrachtgever (bijvoorbeeld een gemeente) beveiligers 
inhuurt. Daarbij werken beveiligers met verschillende partijen, waaronder de 
politie, samen. Samengevat kan dus over een grote diversiteit in de veiligheids-
zorg worden gesproken.
Een prominent geluid in het onderzoek naar veiligheidsnetwerken komt 
van Shearing en zijn collega’s. Zij bekritiseren klassieke opvattingen over de 
positie en het optreden van de overheid zoals verwoord door de zeventiende-
eeuwse filosoof Thomas Hobbes. In de opvatting van Hobbes komt macht en 
daarmee zeggenschap en autoriteit over de ‘sturing’ van veiligheid primair 
vanuit de overheid. De politie is, zo gezegd, de centrale ‘sterke arm’ der wet. 
Shearing voelt echter veel meer voor de insteek van postmoderne denkers die 
macht als iets decentraals en daarmee alom tegenwoordig opvatten. Om dit 
abstracte punt te illustreren gebruikt Shearing de metafoor van een rugby-
wedstrijd, ‘waarbij het verloop van het spel niet wordt bepaald door de aftrap, 
maar eerder door de spelers zelf die de bal spelen of onderling uitmaken wie 
de bal krijgt. In rugby ligt de macht overal en, sterker nog, wordt macht overal 
betwist’ (Wood & Shearing, 2009: 13). Of vertaald naar netwerken: verhoudin-
gen tussen publieke en private organisaties bestaan bij gratie van een constant 
‘duwen en trekken’; machtsaanspraken komen niet uit één bron.
In de visie van Shearing betekent dit dat de politie moet wedijveren om haar 
positie. Hij introduceert daarbij het concept van nodale sturing (‘nodal gover-
nance’) als model om duidelijk te maken dat de politie slechts één ‘knooppunt’ 
– van het Latijnse ‘nodus’ – is binnen een ingewikkeld netwerk van organi-
saties. Langs deze lijnen gedacht wordt veiligheid in uiteenlopende ruimten, 
zoals voetbalstadions, winkelcentra en bedrijventerreinen, bepaald door het 
denken en doen van min of meer gelijkwaardige publieke en private veilig-
heidsorganisaties en hun opdrachtgevers. Politiekorpsen bevinden zich te 
midden van vele andere – steeds vaker commerciële – partijen die zich zowel 
coöperatief als concurrerend kunnen opstellen. De overheid heeft niet langer 
volledig grip op de situatie.
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Verankerd pluralisme
Een tegenstem in theorievorming rondom ‘nodale sturing’ komt van Loader en 
Walker (2007). Zonder de opkomst van publiek-private organisatieverbanden 
te bagatelliseren stellen zij dat veiligheid alleen tot volle wasdom kan komen 
binnen de democratische boezem van de staat. De politie en gemeenten bezet-
ten dus nog wel degelijk een speciale plaats in veiligheidsnetwerken. Loader 
en Walker vatten dit samen met het concept verankerd pluralisme (‘anchored 
pluralism’). Gefragmenteerde veiligheidszorg heeft een ‘anker’ nodig om goed 
te kunnen functioneren. Er zijn ten minste vier argumenten ter ondersteu-
ning van deze visie.
Ten eerste is het ondenkbaar dat bijvoorbeeld de bestrijding van georganiseer-
de criminaliteit zonder politie kan. Dit heeft alles te maken met de bijzondere 
opsporings- en geweldsbevoegdheden van publieke politie- en recherchedien-
sten.
Ten tweede opereren particuliere beveiligers binnen de juridische kaders die 
de overheid stelt. Er is allerlei wetgeving op de branche van kracht die zwaar-
der weegt dan eerdergenoemde huisregels en gedragsvoorschriften. In het 
hypothetische geval dat een opdrachtgever discriminerende voorwaarden stelt 
(het weren van donkere mensen uit een kroeg bijvoorbeeld), zijn beveiligers 
die hieraan meewerken strafbaar.
Ten derde zijn politie en gemeente onmisbaar bij het regisseren en mana-
gen van veiligheidsnetwerken, ondanks de bijbehorende spanningen en het 
‘duwen en trekken’ die dit met zich meebrengt. Er is weinig empirisch bewijs 
dat hiërarchische relaties tussen de overheid enerzijds en de markt en samen-
leving anderzijds niet meer bestaan (Hill & Lynn, 2004). Het is niet zo dat 
veiligheidsnetwerken uitsluitend gelijkwaardige (of ‘horizontale’) verhoudin-
gen kennen.
Tot slot onderstrepen Loader en Walker dat veiligheid niet alleen verwijst naar 
de afwezigheid van risico, gevaar en schade, maar tevens samenhangt met ver-
trouwen, saamhorigheid en solidariteit tussen burgers. Volgens de auteurs is 
alleen de overheid tot het smeden hiervan in staat. De commerciële motieven 
van beveiligingsbedrijven kunnen echter ondermijnend werken, omdat rijke 
burgers in potentie ‘meer’ veiligheid kunnen kopen dan financieel minderbe-
deelde groepen.

16 .5  Inte rnat ionale  ont wikke l ingen

Particuliere beveiliging is een branche in beweging. Er is veel dynamiek, 
waarbij nationale, Europese en mondiale ontwikkelingen met elkaar ver-
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vlochten zijn geraakt. Ten eerste hebben wereldwijde fusiegolven bijgedragen 
aan het ontstaan van grote beveiligingsconglomeraten. In cijfers uitgedrukt: 
Group 4 Securicor (G4S) is een aan de Londense beurs gelieerd bedrijf met 
circa 660.000 medewerkers, verspreid over 110 landen. Securitas blijft hier 
qua aantal werknemers bij achter, maar deze op de Stockholmse beurs geno-
teerde onderneming heeft nog steeds 280.000 werknemers in 45 landen. 
Hoewel beveiligingsactiviteiten een groot segment van dergelijke mastodon-
ten uitmaken, bieden zij een groeiend pakket van specialistische diensten 
en producten aan. Naast beveiliging gaat het om brandpreventie, BHV, vei-
ligheidsadvisering, compliance management (het voldoen aan regels en eisen), 
allerhande opleidings- en oefeningsfaciliteiten, technologische beveiligings-
oplossingen en zelfs hoogrisicowerkzaamheden. G4S beschikt bijvoorbeeld 
over een divisie die voor de bewaking van militaire konvooien in Afghani-
stan zorgt, beveiligers in Irak traint, belangrijke personen (vip’s) tegen aan-
slagen en ontvoeringen beschermt en landmijnen opruimt. Al naar gelang 
de omstandigheden kunnen wereldomspannende bedrijven vrijwel alles op 
veiligheidsgebied aanbieden.
Ten tweede bestaat het Europese beveiligingspanorama uit een grote ver-
scheidenheid aan nationale branches. De Nederlandse beveiligingsbranche is 
relatief klein met 185 werknemers per 100.000 inwoners afgezet tegen een 
EU-gemiddelde van 237. Voor Hongarije en Polen is dit cijfer respectievelijk 
791 en 524, terwijl Italië (95) en Oostenrijk (83) het andere einde van het spec-
trum bezetten (CoESS, 2008). Tevens kennen EU-lidstaten vele gradaties 
van wet- en regelgeving die van toepassing is op particuliere beveiliging. De 
wetgeving varieert van zeer gedetailleerd (Nederland, België en Scandinavië) 
tot nagenoeg afwezig (Duitsland, Tsjechië en Cyprus). Multinationals zoals 
G4S en Securitas voegen zich als een kameleon naar nationale markten. In 
Denemarken zijn bijvoorbeeld brandweer, ambulance en wegenwacht in han-
den van een beveiligingsbedrijf. Juridische maatstaven verschillen daarbij van 
land tot land. Wat niet ‘kan’ en ‘mag’ in de ene nationale context, doen bevei-
ligers in landen met een soepeler regime wel. Denk onder meer aan het dra-
gen van vuurwapens. Tegelijkertijd is de Confederation for European Security 
Services (CoESS), een branchekoepel voor EU-lidstaten, druk doende met het 
egaliseren van regels en opleidingseisen. Dit heeft voornamelijk te maken met 
de zogenoemde ‘Bolkenstein-richtlijn’. Dat is een pakket van maatregelen van 
de Europese Commissie voor de liberalisering van het interne handelsverkeer 
(box 16.3). Omdat de Nederlandse wetgeving op particuliere beveiliging in 
vergelijking met andere landen vrij strikt en uitgebreid is, betekent Europese 
regelgeving voor de situatie in Nederland doorgaans een versoepeling van de 
regels.
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Box 16.3 Particuliere beveiliging en de ‘Bolkenstein-richtlijn’

Om het vrije verkeer van diensten en producten binnen de EU te 
bevorderen heeft de Europese Commissie bepaald dat nationale 
wet- en regelgeving geen belemmering mag vormen voor bedrijven 
die zich willen vestigen in andere landen binnen de EU of die in die 
landen diensten willen leveren. Voor de particuliere beveiligings-
sector betekent dit, dat als een aanbieder zich niet aan de kostprijs-
verhogende Nederlandse wet- en regelgeving wil conformeren, hij 
zich bijvoorbeeld in Duitsland kan vestigen, waar regelgeving voor 
particuliere beveiligingsorganisaties vrijwel ontbreekt. Vanuit het 
Duitse kantoor kan hij voor bodemprijzen onopgeleid personeel in 
Nederland laten werken. Daarom is tegenwoordig de belangrijkste 
doelstelling van CoESS om via haar aangesloten nationale vereni-
gingen (in dertig Europese landen) alle nationale wetgeving tot een 
aanvaardbaar minimumniveau te brengen.

Bron: Beveiliging 2008, nr. 7.

Kernbegr ippen

Bekwaamheidseis Nodale sturing

Betrouwbaarheidseis Veiligheidsnetwerk

Beveiligingsorganisatie Verankerd pluralisme

Beveiligingswerkzaamheden Zelfregulering

Mass private property

Vragen

1. Hoe groot is de Nederlandse beveiligingsbranche bij benadering?
2. Wat voor typen beveiligingsorganisaties kunnen worden onderscheiden?
3. Welke specifieke wetgeving geldt er voor de beveiligingsbranche en wat 

voor eisen stelt deze wetgeving aan beveiligingsorganisaties en hun werk-
nemers?

4. Welke oplossingen kun je bedenken voor het beter laten functioneren van 
zelfreguleringsmechanismen in de beveiligingsbranche?

5. Bepaal je eigen standpunt over de positie die particuliere beveiligers 
momenteel innemen ten opzichte van de politie en de overheid. Berede-
neer vervolgens wat toekomstscenario’s voor de beveiligingsbranche zijn 
met betrekking tot de plaats en rol van hun medewerkers in veiligheidsnet-
werken.
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Noot

1 Het begrip ‘visiteren’ heeft uiteenlopende connotaties. In politietermen 
betekent visiteren iemand aan en eventueel in het lichaam doorzoeken. 
In beveiligingsjargon gaat het om onderzoek in bijvoorbeeld handbagage 
of kleding, mits hiervoor toestemming is gegeven door de opdrachtgever 
en de gevisiteerde mensen op de hoogte zijn gesteld. Er wordt hierbij een 
strikt onderscheid gemaakt met gedwongen ‘fouilleren’, dat alleen door 
opsporingsambtenaren kan worden toegepast.
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