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Beleidsregels particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus gewijzigd
Op 1 mei 2014 treden de gewijzigde beleidsregels
particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus in werking. Het gaat om procedurele en inhoudelijke beleidswijzigingen en een overzichtelijkere en
beknoptere weergave van de beleidsregels. Regels
waar onduidelijkheid over bestond, worden verduidelijkt. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de
gewijzigde beleidsregels zijn door Justis verschillende
partijen geconsulteerd, waaronder de politie, ECABO,
SVPB en de branche.1
De kwaliteit van beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
is belangrijk omdat daarmee een publiek belang wordt
gediend: zij vervullen een functie in het kader van de preventie
van criminaliteit. Daarnaast raken de werkzaamheden aan de
rechten van burgers. Om de kwaliteit te waarborgen zijn regels
opgesteld en vastgelegd in de Wet en Regeling particuliere
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr en Rpbr).
De gewijzigde beleidsregels vloeien hieruit voort.

Wat doet Justis?
Justis verleent namens de minister van Veiligheid en Justitie de
vergunningen voor particuliere beveiligingsorganisaties en
recherchebureaus. Ook kan Justis ontheffingen verlenen en
sancties opleggen aan particuliere beveiligingsorganisaties en
recherchebureaus die zich niet aan de regels houden.

De wijzigingen in de beleidsregels hebben betrekking op de
screening van personen, de legitimatiebewijzen, de uniformdraagplicht, bestuurlijke sancties en het ophelderen van
onduidelijkheden in de beleidsregels.

Screening
Voordat medewerkers van een beveiligingsorganisatie of
recherchebureau aan de slag mogen, moeten ze toestemming
aanvragen bij de korpschef. Leidinggevenden moeten ook
toestemming aanvragen, maar doen dat bij Justis. Voordat
toestemming wordt verleend, wordt de betrouwbaarheid
bepaald aan de hand van justitiële en politiële gegevens. In juli
2013 heeft minister Opstelten de Tweede Kamer geïnformeerd
over zijn voornemen de screening uit te breiden door ‘het
verkeren in criminele kringen’ toe te voegen als weigeringsgrond voor de minister en de korpschef.2 Deze weigeringsgrond kan worden toegepast als er concrete aanwijzingen zijn
dat de betrokkene in (zware) criminele kringen verkeert, dat de
betrokkene in kringen verkeert waarbinnen (dreiging met)
geweld niet wordt geschuwd of dat er indicaties zijn van
betrokkenheid bij afpersing, drugshandel of andere zware
(georganiseerde) criminaliteit. Dergelijke situaties kunnen
voortaan aanleiding zijn om aan te nemen dat de betrokkene
onvoldoende betrouwbaar is om voor een beveiligingsorganisatie of een recherchebureau te werken. De toestemming kan
dan worden geweigerd.
De wijziging is onderdeel van de aanpak van de overvalproblematiek in de sector geld- en waardetransport, maar geldt voor
de gehele beveiligingsbranche. Hiermee wordt het risico
verkleind dat personen die verkeren in criminele kringen
werkzaam zijn in de sector geld- en waardetransport, of
bijvoorbeeld aan de slag gaan als horecaportier.
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Legitimatiebewijzen

Bestuurlijke sancties

Om er voor te zorgen dat de politie bij controles snel ziet met
welke categorie beveiliger en bijbehorende bevoegdheden ze te
maken heeft, bestaan er legitimatiebewijzen met verschillende
kleuren. Aan dat palet worden twee kleuren toegevoegd: oranje
voor voetbalstewards en groen voor beveiligers, alarmcentralisten
en evenementenbeveiligers in opleiding. Ook het legitimatiebewijs zelf wordt vernieuwd. Het nieuwe legitimatiebewijs is van
hard plastic en vergelijkbaar met een bankpas. Daardoor wordt de
pas moeilijker te vervalsen. Tot slot is de aanvraagprocedure voor
legitimatiebewijzen gewijzigd. De aanvraagformulieren voor
legitimatiebewijzen gaan niet meer via Justis, maar kunnen direct
naar de politie worden gestuurd. Meer informatie over de
aanvraagprocedure en de nieuwe passen is te vinden op de
website van de politie.

Als beveiligingsorganisaties en recherchebureaus zich niet aan de
regels houden, kan Justis een bestuurlijke sanctie opleggen. Het
aantal gevallen waarvoor een bestuurlijke sanctie kan worden
opgelegd, wordt uitgebreid. Justis kan voortaan ook een waarschuwing geven of een boete opleggen als een legitimatiebewijs
van een persoon die niet langer werkzaam is bij de organisatie of
het bureau, niet is ingeleverd bij de politiechef. Ook kan een
bestuurlijke sanctie volgen als de beveiligingsorganisatie of het
recherchebureau geen voor de politie toegankelijk register met
gegevens over de legitimatiebewijzen bijhoudt.

Ontheffing uniformdraagplicht
Beveiligers moeten een herkenbaar uniform dragen. In sommige
gevallen kunnen beveiligers een ontheffing van deze uniformplicht aanvragen. Als de ontheffing van toepassing is op meerdere
politieregio’s moet de aanvraag bij Justis worden ingediend. Daar
komt nu verandering in. Met de komst van de nationale politie
worden alle beslissingen over ontheffingen van de uniformdraagplicht voortaan genomen door de korpschef. Als het om een
luchtvaartterrein gaat, ligt die verantwoordelijkheid bij de
Commandant Koninklijke Marechaussee.
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Overige wijzigingen
Tot slot zijn enkele punten in de beleidsregels waar in de praktijk
onduidelijkheid over bestond verhelderd. Denk aan onderwerpen
als het uitlenen van personeel, het meewegen van sepots,
taakstraffen, werkstraffen en transacties bij de betrouwbaarheidsbeoordeling en de beoordeling van betrouwbaarheid indien een
persoon minder dan acht jaar in Nederland woonachtig is.

