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1. Inleiding 
 

Private onderzoeks- en recherchebureaus (pob’s) moeten voldoen aan de Wet particuliere 

beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr)1. Deze wet stelt regels aan de particuliere 

veiligheidszorg op het vlak van bekwaamheid en betrouwbaarheid. Het toezicht op de naleving is 

belegd bij de politie, alwaar het is ondergebracht bij de zogenaamde Korpscheftaken (KC-taken of 

KCT). Een privaat onderzoeks- of recherchebureau moet beschikken over een vergunning die 

verleend wordt door Justis. Die instantie verleent ook leidinggevenden van die organisaties 

toestemming om hun werk te mogen doen. Alle medewerkers van pob’s hebben toestemming – na 

screening – nodig van de korpschef van politie.  

 

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft op 3 maart 2022 de resultaten van een onderzoek naar het 

toezicht op de particuliere beveiligingsorganisaties en private onderzoeks- en recherchebureaus2 

gepresenteerd. De hoofdconclusie van de Inspectie luidt als volgt: 

Er is niet of nauwelijks sprake van toezicht door de politie op naleving van de eisen van de 

vergunning die op basis van de Wpbr zijn afgegeven. 

De verouderde wetgeving, het gebrek aan één sturingslijn door alle verantwoordelijke 

partners en de politie, het gebrek aan een uniforme werkwijze en gebrek aan risicogestuurd 

toezicht maken dat de uitvoering van de toezichthoudende taak op naleving van de 

vergunning op de Wpbr voor de politie moeilijk uitvoerbaar is. 

De inspectie beveelt de minister van Justitie en Veiligheid aan om te komen met een heldere 

toewijzing van de verantwoordelijkheden voor het beleid en aansturing van de uitvoering van het 

reguleringsstelsel van de particuliere beveiligingsorganisaties (pbo’s) en pob’s. Dit omvat ook het 

maken van afspraken met de korpschef over het uitvoeren van de KC-taak voor de Wpbr en met 

Justis. De Inspectie beveelt de minister voorts aan om de huidige wet, in gezamenlijkheid met 

betrokken partijen, te evalueren. De korpschef wordt geadviseerd om met de minister en het OM 

afspraken te maken over het (niveau van het) uit te voeren toezicht op de sector, zowel voor 

vergunde als onvergunde bedrijven. En de korpschef moet zorgdragen voor de interne toerusting 

voor het uitvoeren van die toezichttaak. 

De minister heeft vervolgens in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven de door de Inspectie 

geschetste problematiek te herkennen. Voorts stelt ze dat door maatschappelijke ontwikkelingen er 

veel is veranderd in de onderhavige branches. Daardoor past de wet niet meer bij de 

uitvoeringspraktijk, is er geen goed zicht meer op welke risico’s het toezicht zich moet richten, en 

 
1 Een korte beschrijving van de Wpbr is te vinden op een webpagina van de politie. 
2 Rapport Toezicht door de politie op particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 

Wetstekst Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, artikel 1e en 1f: 

e. recherchewerkzaamheden: het vergaren en analyseren van gegevens; 
f. recherchebureau: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening 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; 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008973&z=2013-07-04&g=2013-07-04
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008973&z=2013-07-04&g=2013-07-04
https://www.justis.nl/producten/particuliere-beveiliging-en-recherche
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/documenten/kamerstukken/2022/03/03/tk-beleidsreactie-rapport-ijenv-over-toezicht-door-de-politie-op-particuliere-beveiligingsorganisaties-en-recherchebureaus
https://www.politie.nl/informatie/wat-is-de-wet-particuliere-beveiligingsorganisaties-en-recherchebureaus-oftewel-de-wpbr.html
https://www.inspectie-jenv.nl/Publicaties/rapporten/2022/03/03/rapport-toezicht-door-de-politie-op-particuliere-beveiligingsorganisaties-en-recherchebureaus
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waar het aan toezicht ontbreekt, zowel in de wet als in de uitvoering. Er zal tezamen met de politie 

een toekomstagenda opgesteld worden, waar actualisering van de Wpbr onderdeel van zal zijn. Voor 

de herziening van de Wpbr wordt samen met het veld geïnventariseerd op welke punten de wet 

moet worden herzien. 

Goed toezicht begint met een risicoanalyse. Het ministerie heeft Velders & Novák, een consultancy 

op het gebied van toezicht en handhaving, ingehuurd om deze risicoanalyse te begeleiden.  

In dit rapport worden de resultaten van de risicoanalyse inzake pob’s gepresenteerd. Begeleiding 

namens het ministerie werd verzorgd door Janienke Knol en Alfred Toornstra. De uitvoering werd 

georganiseerd door Rob Velders (Velders & Novák). De risicoanalyse is uitgevoerd met inzet van de 

webtool RISKID3. 

Aan de risicoanalyse is bijgedragen door vertegenwoordigers van de sector, politie, Justis, 

wetenschappers en ambtenaren van het beleidsdepartement. 

Het rapport bevat de opbrengst van het proces gericht op het in kaart brengen en beoordelen van 

risico’s. De risicoanalyse is een resultante van wat de deelnemers aan kennis hebben aangedragen. 

Het rapport is daarom niet de mening van de opdrachtgever of de begeleider. 

In dit rapport is geen nadere analyse gemaakt van de risico’s en het bevat ook geen voorstel voor te 

maken keuzes door het ministerie van J&V. Met de opbrengst uit deze risicoanalyse en wellicht 

informatie uit andere bronnen kan het ministerie zich bezinnen op de toezicht- en 

handhavingsstrategie die het op het gebied van pob’s de komende jaren wil gaan volgen. 

  

 
3 Bekijk hier een kort filmpje over RISKID. Zie ook www.riskid.nl.  

https://youtu.be/AhVTgYvsT2s
http://www.riskid.nl/


Eindrapport risicoanalyse private onderzoeksbureaus (pob’s) 

5 
  

2. Het proces en de deelnemers 
Om een risicoanalyse te maken is kennis van en inzicht in het onderwerp nodig. Kennis van de risico’s 

zit bij de sector zelf, bij toezichthouders en vergunningverleners, beleidsmakers en wetenschappers. 

Voor deze risicoanalyse zijn dan ook vertegenwoordigers van al deze partijen uitgenodigd4 om hun 

kennis ter beschikking te stellen.  

De centrale vraag die in dit proces aan de deelnemers is voorgelegd luidt als volgt: 

Welke risico’s of ongewenste gebeurtenissen kunnen optreden bij private onderzoeks- en 

recherchebureaus? 

Het gaat dus om risico’s of gebeurtenissen die u als negatief kwalificeert, ongeacht of ze wel of niet 

wettelijk zijn toegestaan. Met recherchebureaus wordt bedoeld personen of bedrijven (zowel met als 

zonder vergunningen) die tegen betaling recherchewerkzaamheden naar personen uitvoeren. 

Een risico is opgebouwd uit twee elementen: de kans dat deze optreedt en de gevolgen die het heeft 

als dit risico werkelijk plaatsvindt. 

De stappen om die risicovraag te beantwoorden bestonden uit: 

1. Een brainstorm van de risico’s5 (27-6 t/m 13-7) 

2. Het beoordelen van de risico’s6 (6-9 t/m 19-9) 

3. Het bespreken van de beoordelingen en uitkomsten (28-9). 

De eerste twee stappen van de risicoanalyse zijn geheel online uitgevoerd, met behulp van de 

webtool RISKID. Het gehele proces heeft gelopen van juni tot en met september 2022. 24 personen 

hebben zich aangemeld om input te leveren. 14 daarvan hebben daadwerkelijk risico’s 

gebrainstormd. 15 deelnemers hebben de risico’s beoordeeld en 9 hebben er meegedaan met het 

bespreken van de resultaten. 

De brainstorm leverde ruim 50 risico’s op waarvan na ontdubbeling en herformulering er 15 

overbleven die ter beoordeling in de tweede ronde aan de deelnemers zijn voorgelegd. De 

deelnemers konden van elk van de 15 risico’s de kans en de gevolgen beoordelen op een 

vijfpuntsschaal. Zie voor meer informatie hierover paragraaf 3.1.  

Een risico kan als het zich voordoet meerdere gevolgen hebben. De (publieke) gevolgen waarop in 

deze risicoanalyse gescoord kon worden betroffen de volgende: 

1. Kwaliteit (effecten op de kwaliteit van het werk van pob’s) 

2. Maatschappij (het maatschappelijk effect) 

3. Onderzoeksobject (de effecten op het object van onderzoek) 

 

De uitkomsten van de eerste twee rondes zijn in een bijeenkomst op 28 september aan de 

deelnemers gepresenteerd en heeft er discussie daarover plaatsgevonden. Deelnemers aan die 

discussie waren vertegenwoordigers van de sector, politie, Justis, wetenschap en het ministerie van 

Justitie en Veiligheid. De bijeenkomst stond onder voorzitterschap van de extern ingehuurde 

procesbegeleider Rob Velders.  

 
4 Via de branchevereniging zijn uitnodigingen naar de achterban gestuurd en zijn de politie, Justis en enkele 
wetenschappers actief benaderd. 
5 Bekijk hier een kort filmpje over het brainstormen van risico’s in RISKID. 
6 Bekijk hier een kort filmpje over het beoordelen van risico’s in RISKID. 

https://youtu.be/TY4LIKFHmU8
https://www.youtube.com/watch?v=TxYcBOZAW4o
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3. Uitleg over de inhoud van dit rapport 
In dit rapport staat alle informatie die is opgehaald tijdens de drie stappen van de risicoanalyse in 

geanonimiseerde vorm. In hoofdstuk 4 is een tabel opgenomen met daarin alle 15 risico’s, op 

volgorde van gewicht. In hoofdstuk 5 worden de gevolgen van de risico’s - zowel elk gevolg op zich 

als de gevolgen geïntegreerd - weergegeven in de risico-matrices en in hoofdstuk zes worden de 

risico’s gerubriceerd. Vervolgens wordt in de bijlage van elk individueel risico alle informatie gegeven 

die de risicoanalyse heeft opgeleverd. In hoofdstuk 2 is een toelichting gegeven op het proces van de 

risicoanalyse. Dit hoofdstuk (3) bevat een toelichting op de wijze waarop de scores zijn verwerkt en 

geordend. 

 

3.1 Beoordelingskader 
Elk risico is door de deelnemers beoordeeld op kans en gevolg (impact en effect), elk op een 

vijfpuntschaal. Gevolgen van een risico kunnen nogal gevarieerd zijn. Bij deze risicoanalyse zijn er 

drie onderscheiden zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven. Om ervoor te zorgen dat de 

deelnemers ongeveer dezelfde interpretatie geven aan de scores voor kans en gevolg is hen voor het 

scoren van de risico’s het volgende beoordelingskader (scoretabel) ter hand gesteld.  
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Scoretabel t.b.v. de risicoanalyse inzake private onderzoeks- en recherchebureaus (pob’s)  
 
Kans (dat een ongewenste gebeurtenis optreedt c.q. van toepassing is) 

1. Zeer klein: is nauwelijks aan de orde c.q. is van toepassing op vrijwel geen enkele pob. 
2. Klein: doet zich af en toe voor c.q. is van toepassing op minder dan 10% van de pob’s. 
3. Gemiddeld: is regelmatig aan de orde c.q. is van toepassing op 10-25% van de pob’s. 
4. Groot: neemt serieuze proporties aan c.q. is van toepassing op 25-50% van de pob’s. 
5. Zeer groot: is dagelijks aan de orde c.q. is van toepassing op meer dan de helft van de 

pob’s. 
 
Kwaliteit (effecten op de kwaliteit van het werk van pob’s) 

1. Geen noemenswaardig effect op de vereiste kwaliteit van het werk van pob’s. 
2. Laag effect op de vereiste kwaliteit van het werk van pob’s – het betreft incidenten die 

niet op de sector afstralen c.q. beperkte schade opleveren. 
3. Gemiddeld effect op de vereiste kwaliteit van het werk van pob’s – Dit zou beter 

geregeld moeten worden c.q. pob moet maatregelen nemen. 
4. Groot effect op de vereiste kwaliteit van het werk van pob’s – dit moet op niet al te 

lange termijn geregeld worden c.q. zou de vergunning van de pob in gevaar kunnen of 
moeten brengen. 

5. Heel groot effect op de vereiste kwaliteit van het werk van pob’s – moet direct landelijk 
aangepakt worden c.q. bedrijf moet stoppen. 

 
Maatschappij (het maatschappelijk effect) 

1. Geen of hooguit individuele ontevreden partij(en). 
2. Rumoer beperkt van omvang, klacht(en) van bedrijven en onderzochte partijen. 
3. Beperkt aantal negatieve berichtgevingen, vragen bij pob’s/branche en aan/van 

toezichthouders. 
4. Meerdere negatieve berichtgeving in media/vakbladen, handhavend optreden door 

toezichthouders, Kamervragen over de kwestie, rechtszaak. 
5. Aanhoudende negatieve berichtgeving landelijke media, landelijke politiek eist 

generieke maatregelen. 
 
Onderzoeksobject (de effecten op het object van onderzoek) 

1. Het object van onderzoek wordt er niet negatief door geraakt/merkt het niet. 
2. Het object van onderzoek wordt merkbaar geraakt maar leidt niet of nauwelijks schade. 
3. Het object van onderzoek ervaart onterecht enige negatieve effecten. 
4. Het object van onderzoek wordt onterecht in zijn belangen en/of naam geschaad. Wel 

nog (enigszins) te herstellen.  
5. Het object van onderzoek ervaart onterecht en moeilijk te herstellen zware 

schade/gevolgen. 
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3.2 Risico’s gesorteerd naar gewicht 
De risico’s kunnen worden geordend in een risicomatrix. Hiermee wordt duidelijk welke risico’s het 

ernstigst zijn en waarom. 

De risico-matrix kent groene, oranje en rode vakjes die staan voor resp. niet zo ernstig (groen) tot 

(zeer) ernstig (rood). Als gevolgen beoordeeld worden met een 5 is dat altijd rood: dat is (zeer) 

ernstig. Voor het oordeel 5 inzake de kans is dat niet altijd automatisch rood. Immers, een risico dat 

veel voorkomt hoeft niet altijd meteen ook ernstige gevolgen te hebben. Wiskundig gezien zou bv 

5×1 en 1×5 allebei als 5 beoordeeld worden en zouden ze even belangrijk zijn. Een risico dat veel 

voorkomt maar weinig ernstige gevolgen heeft is echter minder “belangrijk” dan een risico dat zich 

maar weinig voordoet, maar dat wel ernstige gevolgen zal hebben zodra het zich voordoet. Daarom 

“wegen” de kleuren aanzienlijk verschillend. Als een oordeel terechtkomt in een rood vakje krijgt dat 

een gewicht van 100. Een oranje vakje weegt 10 op en een groen vakje 1. Dus hoe meer oordelen in 

het rood terecht komen, hoe groter het gewicht van het betreffende risico. En bovenstaande is ook 

de reden dat de verdeling van rood, oranje en groen in de risico-matrix niet symmetrisch is verdeeld. 

Het beeld na sorteren op gewicht sluit vaak beter aan bij wat de mensen voelen, en in de meeste 

gevallen zal dit niet veel schelen met de sortering op risico cijfer.  

 

G
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In hoofdstuk 5 zijn de risico’s per gevolg verdeeld in bovenstaande matrix en vervolgens 

gepresenteerd in een voor alle gevolgen geïntegreerde matrix. 

 

3.3 Scores op basis van modus 
In RISKID wordt niet uitgegaan van gemiddelde scores van de deelnemers, maar van de modus: 

Welke score kwam het meeste voor? Indien er voor de impact van een risico dus 4 keer een 1 is 

gestemd en 8 keer een 5, toont het systeem dat de impact van het risico 5 is en niet 3,7. De reden 

hiervoor is dat het gemiddelde van gevolgen niet duidelijk is: Wat is bv inzake het gevolg “Veiligheid”, 

het gemiddelde tussen “Geen noemenswaardig effect op de vereiste kwaliteit van het werk van 

pob’s.” (score 1) en “Heel groot effect op de vereiste kwaliteit van het werk van pob’s – moet direct 
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landelijk aangepakt worden c.q. bedrijf moet stoppen.” (score 5). Dat is niet automatisch “Geen 

noemenswaardig effect op de vereiste kwaliteit van het werk van pob’s.” (score 3). 

Hetzelfde geldt voor de andere scores. 

In de bijlage wordt van elk risico in een staafdiagram getoond hoe de stemmen inzake kans (K) en 

gevolgen (op Kwa=kwaliteit, M=maatschappij en O= onderzoeksobject) zijn verdeeld. Waar een staaf 

in een bepaalde kleur het hoogst is is dat de modus. In onderstaand voorbeeld (deze staafdiagram 

behoort bij risico 1: het particulier onderzoek is niet goed genoeg uit de bijlage) is dat voor kans, 

kwaliteit, veiligheid en maatschappelijk effect dus respectievelijk 5, 4, 4 en 5. 

 

→
 A

a
n

ta
l s

te
m

m
en

 

 

→ Oordelen 

Figuur 1: verdeling van de oordelen inzake kans en gevolgen 

 

 

3.4 Het gebruik van de standaarddeviatie van scores 
De standaarddeviatie staat voor de mate van spreiding van de oordelen door de deelnemers. Bij een 

hoge standaarddeviatie is er sprake van een hoge spreiding in het stemgedrag. Deelnemers zijn het 

dan simpelweg niet met elkaar eens. RISKID geeft aan bij welke oordelen er sprake is van een hoge 

standaarddeviatie door de betreffende score te omkaderen.  

 

Deze verschillen zijn gebruikt in de discussie tussen en met de deelnemers in de derde ronde. 

 

  

Voorbeeld van omkaderde scores met hoge standaarddeviatie: 

Gewicht Kans  Kwaliteit Maatschappij Onderzoeksobject 
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4. Rangschikking van de risico’s op gewicht 
Op basis van het gewicht (hoe meer rode scores hoe zwaarder) ziet de rangschikking van de 

gebrainstormde risico’s er als volgt uit: 

Rank Risico Risico  
(k x g) 

Gewicht 

1 Het particulier onderzoek is niet goed genoeg 39    

2 Geen/onvoldoende toezicht op niet-vergunde bedrijven 55    

3 Pob's zonder vergunning. 50    

4 Pob's die werken via schimmige constructies 50    

5 Onderzoeksbureau past ongewenste / te vergaande 
onderzoeksmethoden toe 

39    

6 Onzorgvuldig omgaan met informatie door pob’s 33    

7 Criminele organisaties gebruiken recherchebureau als dekmantel 
of facilitator bij criminele activiteiten 

22    

8 Overheden huren pob’s in voor (te) vergaande onderzoeken 
(denk aan onderzoeken naar moskeeën door gemeenten) 

12    

9 Onvoldoende toezicht op vergunde bedrijven 36    

10 Onvoldoende expertise bij pob's 27    

11 Rechtsongelijkheid voor onderzoeksobjecten 24    

12 Wildgroei en versnippering 21    

13 Te intense relaties tussen pob’s en politie 18    

14 Complexe/onduidelijke/onvoldoende wet- en regelgeving 14    

15 Onvoldoende informatie-uitwisseling (buiten het vorderen van 
gegevens) tussen publieke en private actoren. 

15    

 

Tijdens de besprekingen met deelnemers aan de risicoanalyse op 28 september (voor alle gezette 

stappen; zie pagina 5) werd deze volgorde herkend. Wel pleitten sommigen ervoor om risico 2 

(geen/onvoldoende toezicht op niet-vergunde bedrijven) op de eerste plaats te zetten. En enkelen 

vonden dat risico 1 (het particulier onderzoek is niet goed genoeg) wel een paar plekken lager zou 

kunnen. 

 
Interessante onderwerpen die zijn aangedragen tijdens de discussie 

- De wijze waarop de Autoriteit Persoonsgegevens zich al dan niet met de sector gaat 

bemoeien.  

- Nieuwe uitdagingen als gevolg nog meer digitalisering en nieuwe technologieën en 

dataverzameling.  

- Hoe is het beleid in Nederland en is dat soepeler of strenger dan in bijvoorbeeld Duitsland?  
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5. Risico-matrices 
In dit hoofdstuk staan per effect (op de kwaliteit, de maatschappij en het onderzoeksobject) de 

risico’s gepositioneerd in afzonderlijke risico-matrices. De nummers refereren naar de betreffende 

risico’s. In de vierde matrix zijn de risico’s geïntegreerd voor alle gevolgen ingedeeld in de matrix. De 

kansen en gevolgen die zijn gebruikt zijn te vinden in de scoringstabel op pagina 7. 

 

 Kwaliteit: Kwaliteit (effecten op de vereiste kwaliteit van het werk van pob’s) 
➔

 
K

W
A

LI
TE

IT
 

5  7 1  2, 4 

4   5   

3 8 13, 14 
6, 10, 
12, 15 

9 3 

2      

1   11   

  1 2 3 4 5 
➔ KANS 

Omschrijving gevolg: 
1. Geen noemenswaardig effect op de vereiste kwaliteit van het werk van pob’s. 

2. Laag effect op de vereiste kwaliteit van het werk van pob’s – het betreft incidenten die niet op de 

sector afstralen c.q. beperkte schade opleveren. 

3. Gemiddeld effect op de vereiste kwaliteit van het werk van pob’s – Dit zou beter geregeld moeten 

worden c.q. pob moet maatregelen nemen. 

4. Groot effect op de vereiste kwaliteit van het werk van pob’s – dit moet op niet al te lange termijn 

geregeld worden c.q. zou de vergunning van de pob in gevaar kunnen of moeten brengen. 

5. Heel groot effect op de vereiste kwaliteit van het werk van pob’s – moet direct landelijk aangepakt 

worden c.q. bedrijf moet stoppen. 
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Maatschappij (het maatschappelijk effect) 

➔
 

V
EI

LI
G

H
EI

D
 

5 8     

4   5  3 

3  7, 14 
1, 6, 
10, 

11, 12 

9 2 

2  13   4 

1   15   

  1 2 3 4 5 
➔ KANS 

Omschrijving gevolg: 
1. Geen of hooguit individuele ontevreden partij(en). 
2. Rumoer beperkt van omvang, klacht(en) van bedrijven en onderzochte partijen. 
3. Beperkt aantal negatieve berichtgevingen, vragen bij pob’s/branche en aan/van toezichthouders. 
4. Meerdere negatieve berichtgeving in media/vakbladen, handhavend optreden door toezichthouders, 

Kamervragen over de kwestie, rechtszaak. 
5. Aanhoudende negatieve berichtgeving landelijke media, landelijke politiek eist generieke 

maatregelen. 
 

 

Onderzoeksobject (de effecten op het object van onderzoek) 

➔
 

M
A

A
TS

C
H

A
P

P
IJ

 

5   1, 5, 6   

4 8 13 11   

3  7 10 9 2, 3, 4 

2      

1  14 12, 15   

  1 2 3 4 5 
➔ KANS 

Omschrijving gevolg: 
1. Het object van onderzoek wordt er niet negatief door geraakt/merkt het niet. 

2. Het object van onderzoek wordt merkbaar geraakt maar leidt niet of nauwelijks schade. 

3. Het object van onderzoek ervaart onterecht enige negatieve effecten. 
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4. Het object van onderzoek wordt onterecht in zijn belangen en/of naam geschaad. Wel nog (enigszins) 

te herstellen.  

5. Het object van onderzoek ervaart onterecht en moeilijk te herstellen zware schade/gevolgen. 

 

Geïntegreerde gevolgen 
 

➔
 

G
EV

O
LG

 
5 8 7 1, 5, 6  2, 4 

4  13 11  3 

3  14 
10, 

12, 15 
9  

2      

1      

  1 2 3 4 5 
➔ KANS 

 

Mogelijke acties voortvloeiend uit de matrices 
De individuele matrices geven per gevolg aan hoe ernstig deze zijn. In de geïntegreerde matrix staat 

bij welk risico de kans het grootst is dat deze zal optreden en de gevolgen het ernstigst zijn.  

Een vervolgactie kan zijn om de kans op een optreden en/of de ernst van de gevolgen van een risico 

te beperken. Per risico kan een verantwoordelijke (partij) worden aangewezen en kunnen acties 

worden vastgesteld die tot verlaging van het risico moeten leiden. Geadviseerd wordt om dat te 

doen in combinatie met het formuleren van doelen in de tijd en de daarbij beoogde positie van het 

risico in de matrix.  



Eindrapport risicoanalyse private onderzoeksbureaus (pob’s) 

14 
  

6. Rubricering van de risico’s 
De risico’s konden door de deelnemers worden toegekend aan rubrieken. Dat heeft geleid tot de 

volgende indeling:  

Rubriek Risico Rank 

Organisatorisch 

Het particulier onderzoek is niet goed genoeg 1 

Geen/onvoldoende toezicht op niet-vergunde bedrijven 2 

Onzorgvuldig omgaan met informatie door pob’s 6 

Onvoldoende toezicht op vergunde bedrijven 9 

Onvoldoende expertise bij pob's 10 

Financieel Pob's die werken via schimmige constructies 4 

Politiek 
Overheden huren pob’s in voor (te) vergaande onderzoeken (denk aan 
onderzoeken naar moskeeën door gemeenten) 

8 

Juridisch 

Pob's zonder vergunning. 3 

Onderzoeksbureau past ongewenste/te vergaande 
onderzoeksmethoden toe 

5 

Te intense relaties tussen pob’s en politie 13 

Complexe/onduidelijke/onvoldoende wet- en regelgeving 14 

Economisch Wildgroei en versnippering 12 

Maatschappelijk 

Criminele organisaties gebruiken recherchebureau als dekmantel of 
facilitator bij criminele activiteiten 

7 

Rechtsongelijkheid voor onderzoeksobjecten 11 

Onvoldoende informatie-uitwisseling (buiten het vorderen van 
gegevens) tussen publieke en private actoren. 

15 

 

De rubricering geeft een indicatie waar de oplossing voor het aanpakken van de geconstateerde 

risico’s moeten worden gezocht. 
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Bijlage: Verzamelde informatie per risico. 
In deze bijlage staan alle risico’s die de deelnemers hebben aangereikt en gescoord op volgorde van 

gewicht, met de belangrijkste als eerste. Per risico is opgenomen: 

- Het gewicht 

- De scores op kans en gevolgen 

- De risicoscore  

- Rubricering 

- Genoemde oorzaken en gevolgen (brainstorm) 

- Distributie van de scores 

- Belangrijkste reacties tijdens de bespreking van de risico’s 
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Risico 1: Het particulier onderzoek is niet goed genoeg 
 

Gewicht Kans  Kwaliteit Maatschappij Onderzoeksobject 

 

NB: vakjes met een kader vertonen een opmerkelijke standaarddeviatie (en dus grote verschillen van inzicht) 

 

Ranking op basis van gewicht:    1 

Risico-score (kans x gevolg):   3 x (5 + 3 + 5) = 39 

Rubriek:      Organisatorisch 

 

Oorzaken (brainstorm) 

Oorzaken Gevolgen 

* Het bureau heeft geen pob-vergunning 

* De particulier onderzoeker heeft geen toestemming 

* De regels uit de WPBR en de privacy-gedragscode 

zijn niet gevolgd 

* De opdrachtgever heeft niet gekeken welke regels 

gelden voor particulier onderzoek (wie mag dat 

doen?) 

* Het onderzoek wordt door de rechter niet 

geaccepteerd 

* De rechter of AP legt het bureau een boete op 

vanwege handelen in strijd met wetgeving 

* Reputatie van opdrachtgever staat ter discussie 

* Onderzoeksobject verliest baan/leven/toekomst 

 

 

Distributie van de scores 

 →
 A

a
n

ta
l s

te
m

m
en

 

 

→ Oordelen 

Figuur 1: verdeling van de oordelen inzake kans en gevolgen 
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Reacties tijdens de bespreking van de risico’s 

• De genoemde oorzaken verdienen nadere bestudering;  

• De kwaliteit van de opleidingen alsmede de opleidingseisen zouden omhoog moeten; 

• De geleverde kwaliteit door vergunde bedrijven is naar verwachting beter; 

• Ook is de kwaliteit bij eenpitters mogelijk minder; 

• Toezicht op eenpitters en nieuwkomers is daarom belangrijk (zie ook risico 9); 

• Het actief informeren van onderzoeksobjecten over het onderzoek blijft regelmatig achter; 

• Opdrachtgevers kunnen soms druk uitoefenen op de pob’s. Bv op de wijze van onderzoek, 

om sterkere conclusies te trekken, bevoegdheden te misbruiken, onderzoeksobjecten niet te 

informeren, etc; 

• Klachten over onderzoeken worden slechts beperkt opgepakt door zowel politie als OM. 
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Risico 2: Geen/onvoldoende toezicht op niet-vergunde bedrijven 
 

Gewicht Kans  Kwaliteit Maatschappij Onderzoeksobject 

 

NB: vakjes met een kader vertonen een opmerkelijke standaarddeviatie (en dus grote verschillen van inzicht) 

 

Ranking op basis van gewicht:    2 

Risico-score (kans x gevolg):   5 x (5 + 3 + 3) = 55 

Rubriek:      Organisatorisch 

 

Oorzaken (brainstorm) 

Oorzaken Gevolgen 

* Capaciteitsproblemen politie en OM 

* Deskundigheid medewerker KCT 

* Toezicht Wpbr is oneigenlijke politietaak 

* Het bureau heeft geen pob-vergunning 

* De opdrachtgever heeft niet gekeken welke regels 

gelden voor particulier onderzoek (wie mag dat 

doen?) 

* Wildgroei 

* Ondermijning 

* Rechten van burgers worden geschaad 

* Bedrijven zonder vergunning worden niet 

aangepakt terwijl normoverschrijding het grootst 

blijkt onder die groep (onderzoek Smit, 2019) 

* Oneerlijke concurrentie 

* Onduidelijkheid over kwaliteit bij de klant 

* De rechter of AP legt het bureau een boete op 

vanwege handelen in strijd met wetgeving 

* reputatie van opdrachtgever staat ter discussie 
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Distributie van de scores 

 

 →
 A

a
n

ta
l s

te
m

m
en

 

 

→ Oordelen 

Figuur 2: verdeling van de oordelen inzake kans en gevolgen 

 

 

Reacties tijdens de bespreking van de risico’s 

- Toezichthouders moeten ook (en misschien wel vooral) toezichthouden op de niet-vergunde 

bedrijven. Dat is er nu helemaal niet of nauwelijks. Wellicht is dat nog belangrijker dan 

toezicht op vergunde bedrijven (zie ook de reacties onder risico 1); 

- Politie geeft te weinig prioriteit en heeft daarom te weinig tijd voor deze taak; 

- Het toezicht is reactief;  

- Daardoor ook beperkte kennis van de materie en de privacy-aspecten; 

- OM pakt aangeleverde zaken van de politie nauwelijks op; 

- Onduidelijkheid over het sanctiebeleid; 

- Suggestie voor de nieuwe wet: maak een opdrachtgever strafbaar als die een opdracht 

verstrekt aan een pob zonder vergunning. 
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Risico 3: Pob's zonder vergunning. 

 

Gewicht Kans  Kwaliteit Maatschappij Onderzoeksobject 

 

NB: vakjes met een kader vertonen een opmerkelijke standaarddeviatie (en dus grote verschillen van inzicht) 

 

Ranking op basis van gewicht:    3 

Risico-score (kans x gevolg):   5 x (3 + 4 + 3) = 50 

Rubriek:      Juridisch 

 

Oorzaken (brainstorm) 

Oorzaken Gevolgen 

* Ondermijning en betrokkenheid bij criminele 

activiteiten in de sector. 

* Onvoldoende controle vanuit het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie 

* Te weinig controle op vergunningplicht 

* Onbekendheid met noodzaak tot hebben van 

vergunning 

* Onderzoeksbureau denkt niet aan de eisen voor 

vergunning te kunnen voldoen 

* Onvoldoende toezicht. Verkeerde focus en 

verkeerde inrichting toezicht. Teveel op 

vergunningverlening i.p.v. op de politietaak 

(daadwerkelijke handhaving rechtsorde) 

* Onduidelijke vergunningsverplichtingen 

* Voor opdrachtgevers kan er onduidelijkheid 

ontstaan 

* 'Verloedering' van de markt 

* Lage kwaliteit van dienstverlening 

* Beschadiging van het imago van onze beroepsgroep 

* Ontevreden opdrachtgevers 

* Mogelijke illegale handelingen en schending 

rechten betrokkenen 

* Oneerlijke concurrentie t.o.v. vergunde pob’s 

* Geen kans voor verdere professionalisering van 

kleinere vergunde bedrijven 

* Onbetrouwbare onderzoeker heeft toegang tot 

gevoelige informatie 

* Onderzoeksresultaten zijn gecompromitteerd 

* Geen controle vanuit de politie (bij klachten 

opdrachtgevers) 

 

  



Eindrapport risicoanalyse private onderzoeksbureaus (pob’s) 

21 
  

Distributie van de scores 

 

 →
 A

a
n

ta
l s

te
m

m
en

 

 

→ Oordelen 

Figuur 3: verdeling van de oordelen inzake kans en gevolgen 

 

 

Reacties tijdens de bespreking van de risico’s 

Zie de discussie onder risico 2.  
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Risico 4: Pob's die werken via schimmige constructies 
 

Gewicht Kans  Kwaliteit Maatschappij Onderzoeksobject 

 

NB: vakjes met een kader vertonen een opmerkelijke standaarddeviatie (en dus grote verschillen van inzicht) 

 

Ranking op basis van gewicht:    4 

Risico-score (kans x gevolg):   5 x (5 + 2 + 3) = 50 

Rubriek:      Financieel 

 

Oorzaken (brainstorm) 

Oorzaken Gevolgen 

* Te veel bedrijven en te weinig toezichthouders * Bedrijven die zonder vergunning onderzoeks- en 

recherchewerkzaamheden uitoefenen. 

 

Distributie van de scores 

 

 →
 A

a
n

ta
l s

te
m

m
en

 

 

→ Oordelen 

Figuur 4: verdeling van de oordelen inzake kans en gevolgen 

 

 

Reacties tijdens de bespreking van de risico’s 

- Wat zijn die schimmige constructies? Niet iedereen heeft hetzelfde beeld daarbij;  

- Genoemde voorbeelden: advocaten die om onderzoek vragen zonder het object te (willen) 

informeren, katvangersconstructies; 

- Justis let op katvangers, de Wet Bibob is niet van toepassing;  

- Kan de hernieuwde wet hier iets in betekenen? 

- Vraag is wel hoe groot dit probleem is.  
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Risico 5: Onderzoeksbureau past ongewenste / te vergaande onderzoeksmethoden toe. 
 

Gewicht Kans  Kwaliteit Maatschappij Onderzoeksobject 

 

NB: vakjes met een kader vertonen een opmerkelijke standaarddeviatie (en dus grote verschillen van inzicht) 

 

Ranking op basis van gewicht:    5 

Risico-score (kans x gevolg):   3 x (4 + 4 + 5) = 39 

Rubriek:      Juridisch 

 

Oorzaken (brainstorm) 

Oorzaken Gevolgen 

* Druk door de opdrachtgever om te komen tot 

resultaat 

* Onvoldoende opleiding, kennis bij bureau en/of 

medewerker 

* Lage moraliteit/ethiek bij die betreffende 

onderzoeker(s) 

* Bestaat geen rechterlijke toets voor 

* ruimte in regels om verantwoording over te dragen/ 

geen toezicht op naleving 

* Beperktere rechtsbescherming dan bij een 

strafrechtelijk onderzoek 

* Arbeidsrelatie opdrachtgever/onderzochte 

* Onvoldoende toezicht en prikkels om regelgeving 

(privacy gedragscode) na te leven 

* Regels (privacy gedragscode) te omvangrijk/ 

ingewikkeld/onbekend, ook voor toezichthouders 

* Check aan de voorkant (bij vergunningaanvraag) 

onvoldoende 

* Uiteindelijk 'angstcultuur' 

* Integriteitsschendingen bij verschillende partijen 

* Juridische risico's voor de opdrachtgever 

* Bedreiging van onderzoeksobject 

* Zelfincriminatie als men aangifte gaat doen 

* slechter imago van de branche 

* Schending rechten van onderzochte personen 
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Distributie van de scores 

 

 →
 A

a
n

ta
l s

te
m

m
en

 

 

→ Oordelen 

Figuur 5: verdeling van de oordelen inzake kans en gevolgen 

 

 

Reacties tijdens de bespreking van de risico’s 

- Pob’s hebben niet heel erg veel bevoegdheden (anders dan wat gewone burgers mogen). En 

voor veel onderzoeken hebben zijn die ook niet eens nodig; 

- Het gebruik van recherchemiddelen is ook afhankelijk van de vraag of het gaat om het 

analyseren van informatie dan wel het verrichten van “echte” naspeuring; 

- Feitenrapportages kunnen bij aangiftes bij de politie worden gebruikt als onderbouwing/ 

bewijs (lijkt ook juridisch stand te houden bij de rechter); 

- Om dit probleem effectief aan te kunnen pakken is ook een goed functionerend 

tuchtsysteem binnen de branche nodig; 

- Ook de context van het onderzoek is van belang: subsidiariteit en/of proportionaliteit;  

- Kennisgevingsplicht van een onderzoek bij onderzoeksobject wordt vermoedelijk regelmatig 

genegeerd; 

- Er is maar beperkt onderzoek naar dit risico beschikbaar. 
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Risico 6: Onzorgvuldig omgaan met informatie door pob’s 
 

Gewicht Kans  Kwaliteit Maatschappij Onderzoeksobject 

 

NB: vakjes met een kader vertonen een opmerkelijke standaarddeviatie (en dus grote verschillen van 

inzicht) 

Ranking op basis van gewicht:    6 

Risico-score (kans x gevolg):   3 x (3 + 3 + 5) = 33 

Rubriek:      Organisatorisch 

 

Oorzaken (brainstorm) 

Oorzaken Gevolgen 

* Geen idee wat een oorzaak voor laksheid kan zijn. 

Geen interesse misschien? 

* Slordig omgaan met informatie 

* Geen veilige opslag informatie 

* Teveel mensen hebben toegang tot informatie 

* AP neemt niet haar toezichtrol t.a.v. pob's. 

* Reputatie van opdrachtgevers/ onderzoeksobjecten 

aan diggelen 

* Mogelijk grote financiële en maatschappelijke 

gevolgen 

* Informatie ligt op straat 

 

Distributie van de scores 

 

 →
 A

a
n

ta
l s

te
m

m
en

 

 

→ Oordelen 

Figuur 6: verdeling van de oordelen inzake kans en gevolgen 

 

Reacties tijdens de bespreking van de risico’s 

- Toezicht door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is beperkt en zou meer kunnen/moeten 

zijn. 
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Risico 7: Criminele organisaties gebruiken recherchebureau als dekmantel of facilitator bij 

criminele activiteiten 
 

Gewicht Kans  Kwaliteit Maatschappij Onderzoeksobject 

 

NB: vakjes met een kader vertonen een opmerkelijke standaarddeviatie (en dus grote verschillen van inzicht) 

 

Ranking op basis van gewicht:    7 

Risico-score (kans x gevolg):   2 x (5 + 3 + 3) = 22 

Rubriek:      Maatschappelijk 

 

Oorzaken (brainstorm) 

Oorzaken Gevolgen 

* Te weinig toezicht en/of informatiepositie bij politie * Ondermijning, georganiseerde criminaliteit 

 

 

Distributie van de scores 

 

 →
 A

a
n

ta
l s

te
m

m
en

 

 

→ Oordelen 

Figuur 7: verdeling van de oordelen inzake kans en gevolgen 

 

 

Reacties tijdens de bespreking van de risico’s 

Dit risico is niet zelfstandig besproken.  
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Risico 8: Overheden huren pob’s in voor (te) vergaande onderzoeken (denk aan onderzoeken 

naar moskeeën door gemeenten) 

 

Gewicht Kans  Kwaliteit Maatschappij Onderzoeksobject 

 

NB: vakjes met een kader vertonen een opmerkelijke standaarddeviatie (en dus grote verschillen van inzicht) 

 

Ranking op basis van gewicht:    8 

Risico-score (kans x gevolg):   1 x (3 + 5 + 4) = 12 

Rubriek:      Politiek 

 

Oorzaken (brainstorm) 

Oorzaken Gevolgen 

* Gemeente weet de regels niet 

* Gemeenten hebben een probleem 

* Gemeenten zien het als kennisvergaring/sociaal 

wetenschappelijk onderzoek 

* Onderzoeken zijn voor overheden eigenlijk 

ongepast/onwettelijk 

* Maatschappelijke verontwaardiging 

 

 

Distributie van de scores 

 

 →
 A

a
n

ta
l s

te
m

m
en

 

 

→ Oordelen 

Figuur 8: verdeling van de oordelen inzake kans en gevolgen 

 

Reacties tijdens de bespreking van de risico’s 

Dit risico is niet zelfstandig besproken.  
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Risico 9: Onvoldoende toezicht op vergunde bedrijven 
 

Gewicht Kans  Kwaliteit Maatschappij Onderzoeksobject 

 

NB: vakjes met een kader vertonen een opmerkelijke standaarddeviatie (en dus grote verschillen van inzicht) 

 

Ranking op basis van gewicht:    9 

Risico-score (kans x gevolg):   4 x (3 + 3 + 3) = 36 

Rubriek:      Organisatorisch 

 

Oorzaken (brainstorm) 

Oorzaken Gevolgen 

* Capaciteitsproblemen politie en OM 

* Prioritering inzet handhaving en toezicht binnen 

Korpscheftaken 

* Onvoldoende toezicht door AP op de branche 

* Onvoldoende deskundigheid medewerkers 

Korpscheftaken (KCT) op dit dossier 

* Toezicht Wpbr is voor de politie een oneigenlijke 

politietaak 

* Onvoldoende prioriteit door het Functioneel Parket 

* Niet naleving privacy gedragscode levert inbreuk op 

de privacy van de burger op. 

* Autoriteiten hebben geen/onvoldoende beeld wat 

de pob's uitvoeren en op welke schaal dit plaats vind. 

* Geen toezicht vanwege ontbreken kennis van de 

materie. Toezicht op de naleving van 

privacywetgeving is GEEN politietaak! 

* Onvoldoende zicht op levensvatbaarheid van een 

pob 

* Onvoldoende inhoudelijke kennis Korpscheftaken 

voor advies functie naar Justis i.v.m. aanvraag en 

verlenging van de pob vergunning. 

* Geen zicht op hoeveelheid illegale pob's en de 

aanpak daarvan. 

* Wildgroei en imagoschade branche. 
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Distributie van de scores 

 

 →
 A

a
n

ta
l s

te
m

m
en

 

 

→ Oordelen 

Figuur 9: verdeling van de oordelen inzake kans en gevolgen 

 

 

Reacties tijdens de bespreking van de risico’s 

- De kennis van politiefunctionarissen inzake pob’s is ontoereikend. Het is vooral gericht op de 

aanwezigheid van een kluis en een password op de computer. Dat is veel te beperkt; 

- Wellicht is het zinvol om het toezicht ook meer te richten op starters omdat zij een hoger 

risico op diverse onderdelen vormen (zie ook risico 1).  

- In België is dit toezicht landelijk georganiseerd en niet regionaal, zoals in NL. 
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Risico 10: Onvoldoende expertise bij pob's 
 

Gewicht Kans  Kwaliteit Maatschappij Onderzoeksobject 

 

NB: vakjes met een kader vertonen een opmerkelijke standaarddeviatie (en dus grote verschillen van inzicht) 

 

Ranking op basis van gewicht:    10 

Risico-score (kans x gevolg):   3 x (3 + 3 + 3) = 27 

Rubriek:      Organisatorisch 

 

Oorzaken (brainstorm) 

Oorzaken Gevolgen 

* Te laag niveau opleiding 

* Opleiding sluit niet aan op specifieke (ingewikkelde) 

expertisegebieden die onder het werkveld van pob’s 

vallen (bijv. fraude, ongewenste omgangsvormen) 

* Mogelijk laag niveau 

* Niet vergunde experts werken als particulier 

onderzoeker (vallen niet onder reikwijdte Wpbr; bv. 

forensisch accountants, advocaten) 

 

 

Distributie van de scores 

 

 →
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→ Oordelen 

Figuur 10: verdeling van de oordelen inzake kans en gevolgen 

 

 

Reacties tijdens de bespreking van de risico’s 

Dit onderwerp is bij de bespreking van enkele andere risico’s aan de orde gekomen. 
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Risico 11: Rechtsongelijkheid voor onderzoeksobjecten 

 

Gewicht Kans  Kwaliteit Maatschappij Onderzoeksobject 

 

NB: vakjes met een kader vertonen een opmerkelijke standaarddeviatie (en dus grote verschillen van inzicht) 

 

Ranking op basis van gewicht:    11 

Risico-score (kans x gevolg):   3 x (1 + 3 + 4) = 24 

Rubriek:      Maatschappelijk 

 

Oorzaken (brainstorm) 

Oorzaken Gevolgen 

* Geen algemeen kader voor afhandeling na een 

onderzoek 

* Sommige mensen zullen harder worden aangepakt 

dan anderen 

 

 

Distributie van de scores 

 

 →
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→ Oordelen 

Figuur 11: verdeling van de oordelen inzake kans en gevolgen 

 

 

Reacties tijdens de bespreking van de risico’s 

Dit onderwerp is ook bij de bespreking van enkele andere risico’s aan de orde gekomen. 
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Risico 12: Wildgroei en versnippering 
 

Gewicht Kans  Kwaliteit Maatschappij Onderzoeksobject 

 

NB: vakjes met een kader vertonen een opmerkelijke standaarddeviatie (en dus grote verschillen van inzicht) 

 

Ranking op basis van gewicht:    12 

Risico-score (kans x gevolg):   3 x (3 + 3 + 1) = 21 

Rubriek:      Economisch 

 

Oorzaken (brainstorm) 

Oorzaken Gevolgen 

* Te veel opleidingen, met lokkende teksten 

* Juridisch kader gericht op het klein houden van de 

markt 

* Te veel gediplomeerden en onderzoekers, terwijl de 

markt nauwelijks groeit 

* Gebrek aan professionalisering 

 

 

Distributie van de scores 

 

 →
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→ Oordelen 

Figuur 12: verdeling van de oordelen inzake kans en gevolgen 

 

 

Reacties tijdens de bespreking van de risico’s 

- Opleidingseisen zouden mogen worden verzwaard. 
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Risico 13: Te intense relaties tussen pob’s en politie 
 

Gewicht Kans  Kwaliteit Maatschappij Onderzoeksobject 

 

NB: vakjes met een kader vertonen een opmerkelijke standaarddeviatie (en dus grote verschillen van inzicht) 

 

Ranking op basis van gewicht:    13 

Risico-score (kans x gevolg):   2 x (3 + 2 + 4) = 18 

Rubriek:      Juridisch 

 

Oorzaken (brainstorm) 

Oorzaken Gevolgen 

* Onvoldoende kennis over wettelijke kaders 

* Persoonlijke netwerken 

* Gebrekkig toezicht 

* Vaak zijn onderzoekers zelf oud politiemensen en 

hebben ze nog veel contacten bij de politie en/of 

openbaar ministerie. 

* Onvoldoende kennis en bewustzijn bij 

overheidsorgaan wat bureau inzet. 

* Onvoldoende kennis of bewustzijn bij particulier 

bedrijf (of denkt: de overheid zal het wel weten) 

* Informatie die een pob niet zou mogen hebben 

komt daar wel terecht 

* Politie kan op oneigenlijke wijze aan informatie 

komen door een pob in te zetten om dingen te doen 

die ze zelf niet mag 

* Privacy-schending van personen 

* Gelijkheidsbeginsel in het geding 

* Politieke en maatschappelijke onrust 

* Reflex van extra regels en beperken private 

onderzoekssector 
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Distributie van de scores 

 

 →
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→ Oordelen 

Figuur 13: verdeling van de oordelen inzake kans en gevolgen 

 

 

Reacties tijdens de bespreking van de risico’s 

Dit risico is niet zelfstandig besproken.  
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Risico 14: Complexe/onduidelijke/onvoldoende wet- en regelgeving 
 

Gewicht Kans  Kwaliteit Maatschappij Onderzoeksobject 

 

NB: vakjes met een kader vertonen een opmerkelijke standaarddeviatie (en dus grote verschillen van inzicht) 

 

Ranking op basis van gewicht:    14 

Risico-score (kans x gevolg):   2 x (3 + 3 + 1) = 14 

Rubriek:      Juridisch 

 

Oorzaken (brainstorm) 

Oorzaken Gevolgen 

* Te beperkte kennis van de mogelijkheden 

* Koudwatervrees 

* Onderzoeksbureau zoekt bewust wettelijke grenzen 

op 

* Geen wettelijke basis voor het aanmelden van 

werkzaamheden zoals art 19 Regeling particuliere 

beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 

* Te veel kwesties blijven 'op de plank' liggen 

* Ontevredenheid bij slachtoffers groeit 

* Fraudes blijven onbestraft 

* Grote economische schade 

* Toezicht en handhaving niet mogelijk / moeilijk 

want onduidelijke welke wettelijke eisen van 

toepassing zijn 

* Uitleg van overheid richting burger niet goed 

mogelijk / moeilijk want onduidelijk welk wettelijke 

eisen van toepassing zijn 

* Mogelijk oneigenlijke vergaring van data 

* Branche van pob is niet of nauwelijks inzichtelijk 

voor Korpscheftaken. 

* Opdrachtgevers blijven in het duister, goedwillende 

en kwaadwillende. 

* De rechtmatigheid en proportionaliteit van het 

optreden van een pob is niet vanzelfsprekend, 

geldelijk gewin kan boven ethiek gekozen worden. 

* Er is geen zicht op met wie persoonsinformatie 

wordt gedeeld. 

 

  



Eindrapport risicoanalyse private onderzoeksbureaus (pob’s) 

36 
  

Distributie van de scores 

 

 →
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→ Oordelen 

Figuur 13: verdeling van de oordelen inzake kans en gevolgen 

 

 

Reacties tijdens de bespreking van de risico’s 

Dit risico is niet zelfstandig besproken.  



Eindrapport risicoanalyse private onderzoeksbureaus (pob’s) 

37 
  

Risico 15: Onvoldoende informatie-uitwisseling (buiten het vorderen van gegevens) tussen 

publieke en private actoren. 

 

Gewicht Kans  Kwaliteit Maatschappij Onderzoeksobject 

 

NB: vakjes met een kader vertonen een opmerkelijke standaarddeviatie (en dus grote verschillen van inzicht) 

 

Ranking op basis van gewicht:    15 

Risico-score (kans x gevolg):   3 x (3 + 1 + 1) = 21 

Rubriek:      Maatschappelijk 

 

Oorzaken (brainstorm) 

Oorzaken Gevolgen 

* Privaat onderzoek i.c.m. private afdoening 

* Geen (centrale) registratie 

* Onbekendheid met juridische mogelijkheden 

* Schroom/onwil 

* Vasthouden aan klassieke dichotomie publiek-

privaat (langs beide kanten) 

* Mogelijke reputatieschade bedrijven wanneer het 

uitkomt dat er bv. fraude werd gepleegd 

* Onvoldoende communicatie tussen private en 

publieke actoren 

* Bepaalde vormen van criminaliteit blijven 

onderbelicht 

* Moeilijk criminaliteitsbeleid op te voeren 

* Herhaling van onderzoeksdaden 

* Verschuiving van juridisch systeem gebaseerd op 

bestraffing en herintegratie naar systeem gebaseerd 

op economische recuperatie. 

* Criminelen worden zich voortijdig bewust dat ze in 

de gaten gehouden worden. 
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Distributie van de scores 
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→ Oordelen 

Figuur 15: verdeling van de oordelen inzake kans en gevolgen 

 

 

Reacties tijdens de bespreking van de risico’s 

- Voor samenwerking tussen private en publieke partijen waarbij informatie-uitwisseling een 

belangrijk aandachtspunt is is screening van de pob’s van groot belang;  

- Onderling vertrouwen is ook van belang, en dat is er nu onvoldoende; 

- De dubbelrol van de politie als samenwerkingspartner en toezichthouder maakt het ook 

problematisch.  

 


