Aanvraagformulier
voor (verlenging van) een
vergunning voor het in stand houden
van een particuliere beveiligingsorganisatie of een recherchebureau
Waarom dit formulier?
Voor het aanvragen van (verlenging van) een vergunning voor
het in stand houden van een particuliere beveiligingsorganisatie
of een particulier recherchebureau, moet u dit formulier
gebruiken.
Regelgeving voor en antwoorden op 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 zal de aanvraag in behandeling worden
genomen (zie punt 7 en 8).
• 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
Justitie en Veiligheid opgenomen in een persoonsregistratie
zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.
• Er kan slechts één vergunning per formulier worden
aangevraagd.
• Stuur formulier en bijlagen naar:
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Justis
Afdeling V&T/Wpbr
Postbus 20300
2500 EH Den Haag
• Tarieven : voor de vergunning € 600,: voor toestemming leiding € 92,- per persoon.
• 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.
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>

Hokje aankruisen
Nieuwe aanvraag
Verlenging

1

Type organisatie
>
>

Voor welke soort organisatie
vraagt u (verlenging van) een
vergunning aan?

zie punt 1 van de toelichting op bladzijde 6
Hokje aankruisen
Particulier beveiligingsbedrijf (algemeen)

>

Kruis aan welke activiteiten het bedrijf gaat verrichten:
Persoonsbeveiliging
Horecabeveiliging door personen met het diploma horecaportier
Beveiliging door voetbalstewards (in geval van betaalde voetbalorganisatie of amateurclub)
Beveiliging met honden
Anders, namelijk

Particulier beveiligingsbedrijf uitsluitend gericht op horecabeveiliging

Particuliere bedrijfsbeveiligingsdienst

Particuliere bedrijfsbeveiligingsdienst voor de eigen horecaonderneming
Vermeld de naam/namen van de te beveiligen horecaonderneming(en):

Particuliere Alarmcentrale
Particulier Geld- en waardetransportbedrijf
Particulier Recherchebureau

2

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam
Ondernemingsvorm
en Kamer van Koophandelnummer

Ondernemingsvorm

Kamer van Koophandelnummer

Vestigingsadres

Vestigingspostcode

Correspondentieadres

Postcode+ plaats

Telefoonnummer

Faxnummer

Contactpersoon

Vergunningnummer*

Vestigingsplaats

Vestigingsadres en -postcode
Correspondentieadres en
-postcode + plaats

Telefoon- en faxnummer
E-mail adres
Contactpersoon
en vergunningnummer
Vergunning verleend op datum
en geldig tot datum

Dag

Maand

Jaar

* Alleen van toepassing bij verlenging

Dag

Maand

Jaar
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3

Beveiliging persoonsgegevens
Ingevolge art. 4 Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus moeten maatregelen
getroffen worden om te voorkomen dat persoons- en andere vertrouwelijke gegevens in onbevoegde handen
komen. Geef aan welke beveiligingsmaatregelen inzake beveiliging van de persoonsgegevens zijn getroffen:

>

Hokje aankruisen
Beveiligde computer
Kluis
Overige maatregelen, namelijk

4

Kenmerken uniformering
Bij de uniformkeuze moet u er rekening mee houden dat het uniform niet mag lijken op het uniform van politie
en krijgsmacht. Pantalons uitgevoerd in politiekleuren mogen niet voorzien zijn van een bies. Een blouson mag
niet lijken op de politieblouson. Op het uniform mogen geen rangonderscheidingstekens zijn aangebracht.
Eventuele herkenningstekens mogen niet lijken op politievignetten.
Goudgele of koperkleurige emblemen worden afgekeurd. Het uniform moet voorzien zijn van een helder logo
met de naam van de organisatie, zodat voor politie en publiek duidelijk is met welke organisatie zij te maken
hebben. Het uniform moet zijn voorzien van het door de Minister voor Rechtsbescherming vastgesteld
beveiligingsembleem (V-teken). Dit is niet van toepassing op recherchebureaus en niet van toepassing op
particuliere alarmcentrales die hun werkzaamheden alleen binnen het gebouw uitvoeren.

Beschrijf
de kleur(en) van het uniform

>

Invullen in blokletters

Kleur overjas
Kleur colbert
Kleur blouse/overhemd/polo/trui
Kleur broek/pantalon

5
1
Naam

Gegevens beoogd leidinggevende(n)
>
>

zie punt 5 van de toelichting op bladzijde 6
Invullen in blokletters

Indien gehuwd, geboortenaam
Voornamen (voluit)

Nationaliteit

Voornamen, nationaliteit
Burger Service Nummer (BSN)
Dag

Maand

Jaar

Geboorteplaats

Geboortedatum, geboorteplaats
Geboorteland
Toestemming gekregen op datum*

Toestemming geldig tot datum*

Voornamen (voluit)

Nationaliteit

2
Naam
Indien gehuwd, geboortenaam

Voornamen, nationaliteit
Burger Service Nummer (BSN)
Dag

Maand

Jaar

Geboorteplaats

Geboortedatum, geboorteplaats
Geboorteland
Toestemming gekregen op datum*

Toestemming geldig tot datum*
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3
Naam
Indien gehuwd, geboortenaam
Voornamen (voluit)

Nationaliteit

Voornamen, nationaliteit
Burger Service Nummer (BSN)
Dag

Maand

Jaar

Geboorteplaats

Geboortedatum, geboorteplaats
Geboorteland
Toestemming gekregen op datum*

Toestemming geldig tot datum*

* Alleen van toepassing bij verlenging

6

Onverenigbaarheid van functies
>

Is de beoogd leidinggevende
1.
waarvoor toestemming wordt
gevraagd bij punt 5 (buitengewoon)
opsporingsambtenaar?

>

7

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.(Zie punt 6 van de toelichting.)

Nee

2.

Ja

Nee
Ja

3.

Nee
Ja

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

Mee te zenden bescheiden bij een nieuwe vergunning
>
>

bij een verzoek om een nieuwe vergunning
Als de gevraagde stukken niet zijn bijgevoegd, wordt het verzoek niet in behandeling genomen.
(zie punt 7 van de toelichting op bladzijde 7)

7A

Algemeen

7.1

Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) van maximaal 6 maanden oud
(papieren uittreksel, gewaarmerkt).
• N.B.1. Als de beveiligingswerkzaamheden voor derden of als recherchewerkzaamheden worden verricht
moet dat ook in de bedrijfsomschrijving tot uitdrukking komen.
N.B.2. Als een vergunning wordt aangevraagd voor het in stand houden van een particuliere
bedrijfsbeveiligingsdienst voor de beveiliging van de eigen horecaonderneming(en), moet er van elke te
beveiligen horecaonderneming een uittreksel KvK toegevoegd worden. Deze onderneming(en) dienen
gelieerd te zijn aan de aanvragende onderneming.

7.2

•

Een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) of een kopie van het paspoort of het identiteitsbewijs
van voor en achterzijde van degenen die met de leiding van de organisatie zijn belast.

7.3

•

Duidelijke kleurenfoto’s van de onder punt 4 aangegeven bedrijfskleding (voor- en achterzijde) waarbij
het logo van de organisatie en het beveiligingsembleem (V-teken) goed zichtbaar zijn. (Dit geldt niet voor
recherchebureaus en niet voor particuliere alarmcentrales die enkel werkzaamheden binnen het gebouw
uitvoeren, zie artikel 9, tweede lid, Wpbr.

7B

Bijzonder (alleen bij genoemd type beveiligingsorganisatie)

7.4

Particuliere Alarmcentrale (zie toelichting pagina 7)
• Een geldig certificaat van een door de Raad voor Accreditatie erkende certificeringinstelling (o.m. Kiwa
NCP), die de toestemming heeft van de minister.

7.5

Geld- en Waardetransportbedrijf (zie toelichting pagina 7)
• Stukken waaruit blijkt hoe de zendingen zijn verzekerd en gegevens waaruit blijkt dat het bij het
transport te gebruiken materieel voldoet aan de wettelijke eisen.
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Mee te zenden bescheiden bij een verlenging
>
>

9

bij een verzoek om verlenging van de vergunning
Als de gevraagde stukken niet zijn bijgevoegd, wordt het verzoek niet in behandeling genomen.

8A

Algemeen

8.1

•

Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) van maximaal 6 maanden oud
(papieren uittreksel, gewaarmerkt).

8.2

•

Als er een nieuwe leidinggevende is aangesteld binnen de organisatie die nog geen toestemming ontving
van de Minister voor Rechtsbescherming, moet van die persoon een uittreksel BRP of een kopie van een
geldig paspoort of identiteitsbewijs van voor- en achterzijde, bijgevoegd worden.

8.3

•

Als het uniform dat door beveiligingspersoneel gedragen wordt, sinds het verlenen van de vergunning
gewijzigd is en er door de Minister voor Rechtsbescherming voor het gewijzigde uniform nog geen
goedkeuring is verleend, moeten duidelijke kleurenfoto’s bijgevoegd worden van voor- en achterzijde van
het uniform waarop het logo van de organisatie en het beveiligingsembleem (V-teken) goed zichtbaar
zijn. (Dit onderdeel is niet van toepassing op particulier recherchebureaus.)

8B

Bijzonder (alleen bij genoemd type beveiligingsorganisatie).

8.4

Particuliere Alarmcentrale (zie 7.4 op pagina 7)
• Een geldig certificaat van een door de Raad voor Accreditatie erkende certificeringinstelling (o.m. Kiwa
NCP), die de toestemming heeft van de minister.

8.5

PGW

Ondertekening
Ondergetekende verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld:
Handtekening

Plaats, datum

Naam
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Aanvraagformulier
voor (verlenging van) een
vergunning voor het in stand
houden van een particuliere
beveiligingsorganisatie of een
recherchebureau
Toelichting

1

Type organisatie
Een beveiligingsbedrijf is een onderneming (of een onderdeel daarvan) die in de uitoefening van beroep of bedrijf ten
behoeve van derden beveiligingswerkzaamheden verricht en daarbij in hoofdzaak gebruik maakt van personen.
Een bedrijfsbeveiligingsdienst is een door een particuliere organisatie in stand gehouden organisatie die ten behoeve van
de eigen organisatie beveiligingswerkzaamheden verricht.
Een particuliere alarmcentrale is een onderneming die in de uitoefening van beroep of bedrijf ten behoeve van derden in
een centraal alarmmeldpunt, de door alarmapparatuur verzonden signalen ontvangt en beoordeelt en zonodig assistentie
vraagt aan de politie, andere overheidsinstanties of een particuliere beveilingsbedrijf.
Een geld- en waardetransportbedrijf is een onderneming die in de uitoefening van beroep of bedrijf ten behoeve van
derden geld en grote waarden met een beperkt volume vervoert.
Een recherchebureau is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die in de uit-oefening 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. Zie ook artikel 3 van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

5

Leidinggevende
De leidinggevende van een beveiligingsorganisatie of recherchebureau kan invloed uitoefenen op het functioneren van het
personeel en het bedrijf. Hij kan het personeel in het kader van de uitoefening van zijn functie aanwijzingen en opdrachten
geven. Hij dient tevens als contactpersoon voor de politie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 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 vergunningaanvraag
dient aangegeven te worden wie als leidinggevende in het bedrijf zal functioneren. Er kunnen meerdere leidinggevenden
worden aangesteld.
Bij de toets van de leidinggevende worden zijn betrouwbaarheid en bekwaamheid beoordeeld. Het ministerie laat zich
daarbij in de meeste gevallen adviseren door de korpschef in de regio waar de organisatie is gevestigd.
Voor de beoordeling van de betrouwbaarheid vindt onder andere een screening plaats. Betrokkene mag in beginsel de
laatste 4 jaren niet zijn veroordeeld tot het betalen van een geldboete in verband met het plegen van een misdrijf en hij
mag de laatste 8 jaren niet zijn veroordeeld tot een vrijheidsstraf in verband met het plegen van een misdrijf. Ook andere
bekende en relevante feiten omtrent 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 de leidinggevende die zelf geen beveiligings- of recherchewerkzaamheden verricht gelden overigens geen specifieke
opleidingseisen.
Een vergunning voor het in stand houden van een beveiligingsorganisatie of recherchebureau kan pas verleend worden als
ook toestemming aan de leidinggevende(n) kan worden verleend.
Zonder leidinggevende kan een beveiligingsorganisatie of recherchebureau immers niet functioneren. Toestemming aan de
leidinggevende wordt voor maximaal vijf jaar verleend. Voor een wijziging van de leiding dient altijd toestemming van het
ministerie te worden gevraagd.
Naast de leidinggevenden worden ook de overige beleidsbepalers (directeuren, bestuurders, vennoten etc.) in de organisatie
gescreend. Daarbij worden bovengenoemde criteria gehanteerd.

6

Onverenigbaarheid van functies
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
beveiligingsorganisaties of recherchebureaus en houdt hij/zij, hetzij alleen, hetzij met andere personen geen
beveiligingsorganisaties of recherchebureaus in stand.
Ingevolge artikel 5, vierde lid, van de Wet kan de Minister voor Rechtsbescherming ontheffing van dit verbod verlenen. Als
de betrokken opsporingsambtenaar niet over de vereiste ontheffing beschikt, wordt geen vergunning verleend.
Informatie over het aanvragen van een dergelijke ontheffing is verkrijgbaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid,
directie politie en veiligheidsregio’s, postbus 20011, 2500 EA Den Haag.
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7
7.4

7.5

Mee te zenden bescheiden bij een nieuwe vergunning
Bijzonderheden
De kwaliteit van een particuliere alarmcentrale wordt mede bepaald door het gebouw en de inrichting van het gebouw
waarin een alarmcentrale is gevestigd.
Ingevolge artikel 20, eerste lid, van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus dient een
alarmcentrale daarom gecertificeerd te zijn door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificeringsinstelling, die de
toestemming heeft van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Certificering van de alarmcentrale is voorwaarde voor het
verkrijgen van een vergunning voor het in stand houden van een particuliere alarmcentrale. Informatie over de certificering
van de centrale kan worden verkregen bij het Nationaal Centrum voor Preventie. Het Nationaal Centrum voor Preventie is
gevestigd te Houten.
Bij een aanvraag van een vergunning voor het in stand houden van een geld- en waardetransportbedrijf moet worden
aangegeven of de zendingen zijn verzekerd door uw organisatie, de opdrachtgever of de ontvanger. Tevens moet worden
toegelicht hoe ten aanzien van de voertuigen waarmee de transporten plaatsvinden de volgende voorzieningen zijn
getroffen:
• voorzieningen om het geld- en waardetransport als zodanig kenbaar te maken; voorzieningen ter beveiliging van het
personeel (kogelwerend materiaal) en ter bescherming van dat personeel tegen schadelijke stoffen en gassen;
• voorzieningen waardoor de ruimten voor het personeel en de zendingen ontoegankelijk voor onbevoegden zijn gemaakt;
• voorzieningen om de mogelijkheid te scheppen in geval van calamiteit het voertuig te blokkeren en vanuit het voertuig
alarm te geven;
• voorzieningen om zendingen voor verschillende ontvangers en voor verschillende verzenders te separeren;
• voorzieningen voor een gesloten communicatienet om verbinding te onderhouden met een centraal punt;
• voorzieningen om via bovengenoemd net alarm te kunnen geven.
Zie ook artikel 23 van en bijlage 5 bij de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

