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1.Hoe vaak heeft de politie een proces-verbaal opgesteld? 
Justis heeft geen overzicht van het totaal aantal processen-verbaal dat door de politie 
wordt opgesteld. De politie levert processen-verbaal aan bij Justis in het kader van de 
adviesrol bij een vergunningaanvraag, alsmede in het kader van het toezicht op 
particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus wanneer er een overtreding 
van de Wpbr is geconstateerd.  
 
2.Hoe vaak heeft Justis een bestuurlijke sanctie opgelegd? 
Cijfers over het aantal bestuurlijke sancties opgelegd door Justis in 2014 en 2015 zijn te 
vinden in de twee bijlagen. De verstrekte cijfers slaan op alle particuliere 
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, en niet specifiek op recherchebureaus Een 
sanctie kan worden opgelegd op basis van in ieder geval één proces-verbaal van de 
politie waarin een overtreding van de Wpbr is geconstateerd. Het is vervolgens aan Justis 
om te beoordelen of er een sanctie wordt opgelegd en welke sanctie dit dan is.  
 
3.Hoe ziet het selectieproces er precies uit?  
Een nadere beschrijving van het proces bij vergunningverlening is te vinden op de Justis 
website en op het aanvraagformulier: Zie http://www.justis.nl/producten/particuliere-
beveiliging-en-recherche/vergunning-aanvragen/   

 
4.Hoe specifiek moet de informatie zijn die het bureau moet aanleveren (aantal 
medewerkers, terrein van onderzoek/ onderzoeksmethode etc?)? 
De informatie die een bedrijf moet aanleveren is te vinden op het aanvraagformulier voor 
een Wpbr-vergunning, deze is te vinden op de Justis website.  
 
5.Wat wordt er bedoeld met politiële informatie? Welke gegevens levert de politie aan? 
Bij de adviesaanvraag wordt er aan de Korpschef gevraagd of er over de leidinggevenden 
en beleidsbepalers informatie beschikbaar is in de politiesystemen die relevant is voor de 
beoordeling van de betrouwbaarheid. Deze informatie is door de politie vastgelegd in een 
proces-verbaal. De informatie die de politie aanlevert uit de politiesystemen kan heel 
breed zijn, zolang ze maar relevant is voor de betrouwbaarheid of geschiktheid van de 
leidinggevende of beleidsbepaler. Over het algemeen betreft het informatie over 
overtredingen of misdrijven begaan door betrokkene, maar het kan bijvoorbeeld ook 
informatie zijn dat de betrokkene zich in criminele kringen begeeft.  
 
6.Wat is het Uittreksel Justitiële Documentatie?   
In het Justitiële Documentatie Systeem (JDS) worden alle justitiële antecedenten 
geregistreerd. Een uittreksel justitiële documentatie bevat een overzicht van de justitiële 
antecedenten van een persoon. Uitleg over de Justitiële Documentatie is te vinden op site 
van de Justitiële Informatiedienst (JustID):  https://www.justid.nl/index/faq/ 
 
7.Hoe vaak wijst Justis een aanvraag af? Hoe veel aanvragen krijgt Justis in totaal (zodat 
aantal afwijzingen in verhouding kan worden gezien)?  
De verstrekte cijfers slaan op alle particuliere beveiligingsorganisaties en 
recherchebureaus, en niet specifiek op recherchebureaus. In 2014 zijn 669 vergunningen 
verleend/verlengd (84%), 101 aanvragen zijn buiten behandeling gesteld (12,7%) en 26 
vergunningen zijn geweigerd (3,3%).  
 

Overzicht	  bestuurlijke	  sancties	  PBR	  2015	  door	  Justis	  
Strekking	  besluit	  Boetebedrag	  
ND	  intrekking	  
ND	  intrekking	  
ND	  intrekking	  
ND	  intrekking	  



ND	  intrekking	  
POB	  intrekking	  
ND	  intrekking	  
ND	  intrekking	  
ND	  intrekking	  
ND	  intrekking	  
ND	  waarschuwing	  
ND	  waarschuwing	  
ND	  waarschuwing	  
ND	  waarschuwing	  
ND	  waarschuwing	  
ND	  waarschuwing	  
ND	  boete	  4000	  euro	  
ND	  boete	  3000	  euro	  
ND	  boete	  1250	  euro	  
POB	  boete	  2000	  euro	  
ND	  boete	  1000	  euro	  
POB	  boete	  2000	  euro	  
BD	  boete	  2000	  euro	  
ND	  boete	  500	  euro	  
ND	  boete	  2000	  euro	  
	  
- PBR= Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus 
- Een particulier beveiligingsbedrijf: categorie ND; 
-       Een particuliere alarmcentrale: categorie PAC; 
-       een particulier geld- en waardetransportbedrijf: categorie PGW; 
-       een bedrijfsbeveiligingsdienst: categorie BD; 
-       een horaca bedrijfsbeveiligingsdienst: categorie HBD; 
-       een particulier onderzoeksbureau: categorie POB 


