
 

 

  

 

 

 

 

 

 
Dag  Maand  Jaar 

Datum aanvraag        

  

 1 Bedrijfsgegevens aanvrager 
 Bedrijfsnaam Ondernemingsvorm 

Bedrijfsnaam en Ondernemingsvorm             

   

Adres       

 
Postcode Vestigingsplaats 

Postcode en Vestigingsplaats             

 Telefoonnummer  Faxnummer 

Telefoon- en faxnummer                

  

E-mailadres       

  

Contactpersoon       

Vergunningnummer1 
Vergunningnummer  Vergunning geldig tot 

en vergunning geldig tot2               

  

 2 Verklaring 
  

 Hierbij verklaar ik dat de medewerkers die in Nederland beveiligingswerkzaamheden zullen verrichten conform 

de regelgeving van het land waar de medewerkers van afkomstig zijn, gescreend zijn op antecedenten en dit 

geen bezwaren voor het verrichten van beveiligingswerkzaamheden heeft opgeleverd. 

 
Naam leidinggevende  Datum 

Naam leidinggevende en datum               

  

                                                             
1 Alleen in te vullen bij een (nieuwe) toestemmingsaanvraag door een organisatie waaraan al vergunning is verleend. 

2 Alleen in te vullen bij een (nieuwe) toestemmingsaanvraag door een organisatie waaraan al vergunning is verleend. 

Aanvraagformulier 

Toestemming verlening buitenland 
 

Uit artikel 7, tweede lid van de Wet particuliere 

beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (hierna Wpbr) 

volgt dat een beveiligingsorganisatie of recherchebureau geen 

personen te werk stelt die belast zullen worden met 

beveiligingswerkzaamheden, dan nadat voor hen toestemming 

is verkregen. Uit het derde lid van artikel 7 van de Wpbr volgt 

dat een beveiligingsorganisatie, zonder vestiging in Nederland, 

aan welke een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 2, 

eerste en tweede lid van de Wpbr, geen personen 

beveiligingswerkzaamheden in Nederland laat verrichten, dan 

nadat voor hen toestemming is verkregen van de 

Minister van Justitie en Veiligheid. 

 



2 van 2 

3 Lijst van de medewerkers 
Voor de toestemming van artikel 7, derde lid van de Wpbr geef ik hierbij een lijst van de medewerkers die in 
Nederland beveiligingswerkzaamheden zullen verrichten. 

Volledige naam Volledige voornamen  Geboortedatum Geboorteplaats 
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