Aanvraagformulier
voor (nieuwe of verlenging van)
toestemming om belast te worden
met de leiding van een particuliere
beveiligings-organisatie of een
recherchebureau
Waarom dit formulier?
Om toestemming te krijgen om (opnieuw) belast te worden met
de leiding van een particuliere beveiligingsorganisatie of
particulier recherchebureau moet u dit formulier gebruiken.
Regelgeving voor en veel gestelde vragen over
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus vindt u op
internet: www.justis.nl
Belangrijk!
 Alleen na betaling van het totaal verschuldigde tarief en na
ontvangst van volledig ingevulde formulieren met alle
noodzakelijke bijlagen worden in behandeling genomen.
 Bij vragen kunt u op werkdagen van 9.00 uur – 17.00 uur
telefonisch contact opnemen met 088-9982288.
 Als een formulier niet naar waarheid is ingevuld, wordt het
verzoek niet in behandeling genomen. Reeds afgegeven
vergunningen worden ingetrokken.
 De verstrekte gegevens worden door het Ministerie van
Veiligheid en Justitie opgenomen in een persoonsregistratie
zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 Tarief per leidinggevende is € 92,00.
 Stuur formulier en bijlagen naar:
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Justis
Afdeling V&T/Wpbr
Postbus 20300
2500 EH Den Haag
 Na ontvangst van de aanvraag krijgt u een
ontvangstbevestiging toegezonden met hierin de
betalingsgegevens.
Procedure
Nadat de betaling en het aanvraagformulier met alle
noodzakelijke bijlagen zijn ontvangen, wordt van de
beleidsbepalers (directeuren, vennoten, bestuurders,
aangestelde leidinggevenden etc.) binnen de organisatie of het
bureau, een uittreksel Justitiële Documentatie opgevraagd.
Tevens wordt de korpschef van de Nationale Politie om nadere
inlichtingen en advies gevraagd. Na ontvangst van het uittreksel
Justitiële Documentatie en het advies van de politie vindt een
eindbeoordeling plaats. Zowel de vergunning als de
toestemming voor de leidinggevende(n) wordt voor maximaal
vijf jaar verleend.
De toestemming geldt gedurende de looptijd van de vergunning
voor het in stand houden van een particuliere
beveiligingsorganisatie of een particulier recherchebureau met
een maximum van vijf jaar.
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1

Gegevens organisatie en vergunning
>

Invullen in blokletters

Bedrijfsnaam
Ondernemingsvorm
Kamer van Koophandelnummer
Vestigingsplaats bedrijf
Vestigingsadres, vestigingspostcode
Correspondentieadres,
postcode + plaats
Telefoonnummer, faxnummer
E-mailadres, contactpersoon
Vergunningnummer
Vergunning verleend op datum

2

Vergunning geldig tot datum

Gegevens nieuwe leidinggevende(n)
>

zie punt 2 van de toelichting op bladzijde 4)

>

Van elke persoon waarvoor toestemming wordt gevraagd, dient een uittreksel uit het GBA bijgevoegd te
worden en een kopie van een geldig paspoort of een kopie van een id-kaart (voor- en achterzijde).

1
Naam
Indien gehuwd, geboortenaam
Voornamen (voluit)

Nationaliteit

Voornamen, nationaliteit
Dag

Maand

Jaar

Geboortedatum, geslacht

Geslacht

man
Geboorteplaats

Geboorteland

Toestemming gekregen op datum*

Toestemming geldig tot datum*

Voornamen (voluit)

Nationaliteit

vrouw

Geboorteplaats, geboorteland

2
Naam
Indien gehuwd, geboortenaam

Voornamen, nationaliteit
Dag

Maand

Jaar

Geboortedatum, geslacht

Geslacht

man
Geboorteplaats

Geboorteland

Toestemming gekregen op datum*

Toestemming geldig tot datum*

Geboorteplaats, geboorteland

* Alleen van toepassing bij verlenging

vrouw
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Aanvraagformulier
Ministerie van Veiligheid en Justitie
3
Naam
Indien gehuwd, geboortenaam
Voornamen (voluit)

Nationaliteit

Voornamen, nationaliteit
Dag

Maand

Jaar

Geslacht

Geboortedatum, geslacht

man

vrouw

Geboorteplaats

Geboorteland

Toestemming gekregen op datum*

Toestemming geldig tot datum*

Geboorteplaats, geboorteland

* Alleen van toepassing bij verlenging

3

Onverenigbaarheid van functies
>

Is de beoogd leidinggevende
waarvoor toestemming wordt
gevraagd (buitengewoon)
opsporingsambtenaar?

Nieuwe leidinggevende 1.

>

4

Wanneer iemand werkzaam is bij of leiding geeft aan een beveiligingsorganisatie en tegelijkertijd
opsporingsbevoegdheid bezit, dan is dit in strijd met artikel 5 WPBR. Verzoeker pleegt zo een strafbaar feit
op grond van de Wet Economische Delicten. Het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie
omtrent hierboven genoemde situatie is strafbaar op grond van de artikelen 225 e.v. van het
Wetboek van Strafrecht.
Nieuwe leidinggevende 2.

Nieuwe leidinggevende 3.

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Als deze vraag met “Ja” beantwoord is, wordt dit verzoek alleen in behandeling genomen, als ontheffing is
verkregen van het ministerie van Veiligheid en Justitie, directie politie en veiligheidsregio’s.

Ondertekening
Ondergetekende, vertegenwoordiger van de bovengenoemde onderneming, verklaart dit formulier volledig en
naar waarheid te hebben ingevuld.
Handtekening

Plaats, datum

Naam
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Aanvraagformulier
voor (nieuwe of verlenging van)
toestemming om belast te worden
met de leiding van een particuliere
beveiligings-organisatie of een
recherchebureau
Toelichting

2

Leidinggevende

3

Onverenigbaarheid van functies

De leidinggevende van een beveiligingsorganisatie of recherchebureau kan invloed uitoefenen op het functioneren van het
personeel en het bedrijf. Hij/zij kan het personeel in het kader van de uitoefening van zijn functie aanwijzingen en
opdrachten geven. Hij/zij is contactpersoon voor de politie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Om als leidinggevende van een beveiligingsorganisaties of recherchebureau te mogen fungeren is een aparte ministeriële
toestemming nodig (artikel 7, eerste lid, van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus). Bij de toets
van de leidinggevende worden zijn/haar betrouwbaarheid en bekwaamheid beoordeeld.
Daarbij wordt altijd advies gevraagd aan de korpschef waar de organisatie is gevestigd.
Voor de beoordeling van de betrouwbaarheid vindt onder andere een screening plaats. Zo mag betrokkene in beginsel niet
binnen de laatste vier jaren zijn veroordeeld tot het betalen van een geldboete in verband met het plegen van een misdrijf en
mag hij niet binnen de laatste acht jaren zijn veroordeeld tot een vrijheidsstraf in verband met het plegen van een misdrijf.
Ook andere bekende en relevante feiten omtrent de betrokkene, zoals processen-verbaal en mutatierapporten van de politie,
kunnen in aanmerking worden genomen (zie onderdeel 2.3 van de Beleidsregels particuliere beveiligingsorganisaties en
recherchebureaus).
Voor leidinggevenden die zelf geen beveiligings- of recherchewerkzaamheden verrichten gelden geen specifieke
opleidingseisen.
De toestemming geldt gedurende de looptijd van de vergunning met een maximum van vijf jaar. Voor een wijziging van de
leiding van de particuliere beveiligingsorganisatie of het particulier recherchebureau moet altijd toestemming aan het
ministerie van Veiligheid en Justitie worden gevraagd.

Ingevolge artikel 5, tweede lid, van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus verricht een ambtenaar
als bedoeld in de artikelen 141 en 142, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering geen werkzaamheden voor een
beveiligingsorganisaties of recherchebureau en houdt hij, alleen of met andere personen, geen beveiligingsorganisaties of
recherchebureau in stand. Ingevolge artikel 5, vierde lid, van de Wet kan de minister van Veiligheid en Justitie ontheffing van
dit verbod verlenen. Informatie over het aanvragen van een dergelijke ontheffing is verkrijgbaar bij het Ministerie van
Veiligheid en Justitie, directie politie en Veiligheidsregio’s, postbus 20011, 2500 EA Den Haag.
Zonder de vereiste ontheffing wordt aan de betrokken opsporingsambtenaar geen toestemming verleend.

